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Abstrakt 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, utforma och applicera en metod för att tolka 
gammal tv- och datorspelsmusik när den skall arrangeras för symfoniorkester. Arrange-
manget skall skrivas i syfte att framföras och spelas in av en professionell symfoni-
orkester. Metoden jag har använt när jag skrivit arrangemanget är att i största möjliga 
mån förhålla mig trogen till originalmusiken. Utifrån det färdiga arrangemanget kommer 
jag att diskutera hur jag gjort och varför, samt jämföra min metod med andra metoder 
som kan tillämpas på arrangemang av samma sorts ursprungsmaterial. 

Nyckelord: arrangering, symfoniorkester, spelmusik, tv-spel, datorspel  
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Inledning 
Det finns ett talesätt som säger att en människa är summan av alla sina erfarenheter. 
För mig är den här uppsatsen ett sätt att sammanfatta mina färdigheter som kompositör 
och arrangör så här långt. Jag började skriva musik ordentligt i tioårsåldern, men hade 
sedan jag var liten suttit och lekt fram musik vid mina föräldrars flygel. 

Uppsatsen innebär även en tyst upprättelse för mig personligen. I grundskolan blev jag 
retad bland annat för att jag var intresserad av musik och tv- och datorspel, vilket i deras 
ögon inte var lika häftigt som exempelvis fotboll eller hockey. Därför blir uppsatsen ett 
slags symboliskt bevis – mest för mig själv, naturligtvis – för att mina mobbare faktiskt 
hade fel när de retade mig för att jag inte var lika häftig som dem. 

Mest av allt har uppsatsen inneburit en möjlighet för mig att koppla ihop allt jag lärt mig 
under mina studier för bland andra Jan Sandström och Hasse Hjortek med mina ”rötter” i 
spel- och filmmusiken såväl som i den västerländska konstmusiken. Att jag dessutom får 
tillfälle att spela in musik med NorrlandsOperans symfoniorkester är även det en mycket 
värdefull erfarenhet och ett ovärderligt sätt att utvärdera mitt eget arbete i praktiken. 

Jag vill rikta ett stort, stort tack till några personer som på olika sätt hjälpt mig med den 
här uppsatsen. Mina handledare Lena, Hasse och Janne för ovärderlig vägledning och 
kunskap. Mästerarrangören Jonne Valtonen för en liten men värdefull intervju över e-
post. Sofie Predikaka för vetenskaplig skarpsynthet och matnyttiga tips. Josefine 
Carlsson för stöd, råd och konstruktiv kritik under arbetets gång. Samt Ekbergs konditori 
för härlig arbetsmiljö, trevliga servitriser och Piteås i särklass godaste bakverk. 

Personlig bakgrund 
Sedan jag bara var några år gammal har jag fascinerats av knappar, spakar, rattar och 
annat som går att trycka och vrida på. Jag fastnade därför redan i sexårsåldern för tv- och 
datorspel. Mina äldsta minnen av att spela elektroniska spel är från familjesemestrar i 
Lausanne i Schweiz, där jag spelade Game & Watch1 väldigt flitigt. 

Jag växte upp med föräldrar som båda arbetade med musik på olika sätt. Pappa var 
yrkesmusiker och spelade i symfoniorkester samt uppträdde som solist och i mindre 
ensembler. Mamma jobbade som producent på Sveriges Radio P2 och gjorde både 
inspelningar och arbetade med andra produktioner. Därför hade jag både musik och 
instrument nära till hands och kombinerat med min fäbless för att trycka på saker 
hamnade jag utöver ofta vid den stora, svarta flygeln som stod i vårt musikrum. 

På pianot staplade jag enkla ackord och härmade efter bästa förmåga musik jag hörde i 
tv-serier eller filmer. När jag blev lite äldre fick jag till min stora förtjusning en Game Boy.2 
Den hamnade snart på pianots notställ och jag spelade så gott jag kunde med i musiken 
som strömmade ur maskinens lilla högtalare. Hade jag inte spelet nära till hands försökte 
jag spela ur minnet. Där jag inte kom ihåg hur musiken gick fyllde jag i luckorna själv. 

                                                
1 En serie handhållna spelmaskiner som tillverkades mellan 1980 och 1991 av det japanska företaget Nintendo. Varje 
maskin har ett inbyggt elektroniskt spel samt en klocka med alarm och namnet kommer av dess dubbla funktioner; 
spel och klocka. 
2 En handhållen spelmaskin med utbytbara spelkassetter tillverkad av Nintendo. Den lanserades 1989 i Japan och 
USA, året efter i Europa. Det var den andra portabla spelmaskinen någonsin med utbytbara spel. 
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På det sättet började jag redan i åtta-nioårsåldern fastna för inte bara spel, utan även för 
spelmusik. Det här tidiga kompositionsintresset visades även på musiklektionerna i 
lågstadiet. Jag har fått höra att jag improviserade fram stämmor till sånger som klassen 
sjöng tillsammans på musiktimmen. Alla elever skulle sjunga melodin, men jag ville helst 
hitta på en egen stämma. 

Hösten 1994 köpte mina föräldrar en dator. Fastän den var tänkt till både min mamma 
och mig var det nästan bara jag som använde den. Förutom spel och skolarbeten började 
jag även skriva musik med datorn, med ett mycket simpelt notationsprogram som hette 
MusicTime.3 Jag lärde mig aldrig riktigt använda det utan lyckades mest trycka in noter 
på måfå. Jag visste inte heller hur man ändrade instrument, så allting jag skrev spelades 
med pianoljud i datorn. Att läsa bruksanvisningen tänkte jag nog aldrig ens på. 

Mitt digitala komponerande fick ordentlig fart när vi “lånade” ett annat musikprogram av 
en av min pappas gamla kollegor. (På den tiden var det som idag kallas piratkopiering 
betydligt enklare och mindre omfattande. Att låna ut två disketter har ett barnsligt, 
oskyldigt skimmer över sig jämfört med dagens storskaliga, illegala distributionskanaler.) 

Det nya programmet, Cakewalk Home Studio,4 var uppbyggt på ett helt annat sätt än 
MusicTime som jag använt innan. Istället för att sätta in noter på ett digitalt notblad 
baserade sig det nya programmet på ett tabelliknande system. Med tonhöjden längs Y-
axeln och tidslinjen längs X-axeln visade programmet ett rutnät där användaren 
placerade ut olika långa block som representerade toner. 

Det här sättet att skapa musik digitalt bygger på mekaniken i självspelande pianon5 och 
blev populärt i och med hemdatorn Atari ST som lanserades 1985. Två av dagens mest 
använda musikprogram, Cubase och Logic Pro, lanserades ursprungligen på Atari ST. 

Det nya programmet var mycket lättare för mig att sätta mig in i än det förra. Även om jag 
kunde läsa och skriva noter utan problem var det notbaserade systemet då för 
omständigt för mig att använda på datorn. Med det ur vägen började jag göra mer 
avancerad musik än innan, men mina små alster blev sällan längre än en, två minuter. 

Om styckena inte var speciellt långa, så var de desto fler till antalet. Åtminstone en färdig 
låt per vecka lämnade jag efter mig, och dessutom massor av ofärdiga skisser. Förutom 
helt egna kompositioner skrev jag även små arrangemang av musik från spelen jag 
spelade dagligen. För att slippa spela fram till stället med musiken jag ville åt varje gång 
jag skulle lyssna på den, spelade jag in den på kassettband med en liten bandspelare 
som jag hade bredvid datorn. 

Även min egen musik hade tydliga spår av spelmusiken, vilket inte är särskilt konstigt. 
Förutom annan musik som jag lyssnade på, hörde och lyssnade jag mycket på musiken i 

                                                
3 Programmet fanns även i en avancerad version för yrkesmusiker, Encore, och en mellanstegsversion, Rhapsody. 
Programmen lanserades under 90-talet av det amerikanska företaget Passport Designs. Encore har överlevt och 
distribueras idag av företaget Gvox. 
4 Det amerikanska företaget Twelve Tone Studios lanserade första versionen av programmet redan 1987. Idag heter 
företaget Cakewalk och programmet, som fortfarande släpps i nya versioner, heter SONAR. 
5 Ett självspelande piano, även kallat pianola, drivs av ett pneumatiskt maskineri som kontrollerar pianots hammare. 
Maskineriet styrs av perforerade pappersremsor som kallas ”pianorullar” eftersom de levereras hoprullade på spolar. 
Beroende på hur perforeringarna är placerade enligt ett särskilt mönster, spelar pianot olika toner. De syns ofta i 
westernfilmer men en del kompositörer, bland annat amerikanen Conlon Nancarrow, skrev under 1900-talets andra 
hälft musik särskilt för självspelande pianon som är fysiskt omöjlig för människor att spela. 
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spelen. (Skillnaden för mig mellan att höra och att lyssna i det här fallet är att höra är en 
passiv aktivitet, medan lyssna är en aktiv sådan, där du t.ex. studerar musiken eller 
verkligen fokuserar på den istället för att bara registrera att den hörs.) 

I december 2001, fortfarande ny på gymnasiet, fick jag oväntat ett smärre genombrott 
tack vare två amerikanska killar i samma ålder som jag själv som gjorde spel på fritiden 
och släppte gratis på internet under pseudonymen Blackeye Software. Genom deras 
webbsida visste jag att de arbetade på ett ambitiöst äventyrsspel och att de behövde 
någon som kunde skriva musiken till deras mastodontprojekt, sedan de tappat kontakten 
med sin ursprungliga kompositör. 

Jag skickade in några av mina låtar och beskrev även mitt stora spelintresse och att jag 
sedan jag var liten drömt om att själv skriva spelmusik. Några dagar senare fick jag veta 
att de ville att jag skulle ta över där den förre kompositören slutat! Under de följande sex 
månaderna skrev jag totalt 21 spår till spelet som till slut släpptes i juni 2002 under 
namnet Eternal Daughter. Spelet blev en stor succé och snabbt både omtalat och 
populärt, inte minst bland andra amatörspelmakare, och jag fick fler förfrågningar om 
jobb i takt med att ryktet om spelet och min musik spreds. 

I kölvattnet efter att Eternal Daughter släppts skrev jag musik till många fler spel, alla 
utvecklade på fritiden av glada och talangfulla amatörer. Jag fick även lära mig en 
dyrköpt läxa om att skriva kontrakt när jag för första gången blev tillfrågad att skriva 
musik till ett spel som skulle lanseras kommersiellt. Naiv och godtrogen skrev jag på ett 
kontrakt som jag flera år senare insåg innebar att jag skrivit över alla rättigheter till min 
musik på de som utvecklat spelet. Något sånt misstag lär jag inte göra igen i första taget. 

En av mina lärare på gymnasiet som kände till och uppmuntrade mitt komponerande 
tipsade mig om musikhögskolan i Piteå redan i andra ring, men många saker hände 
under gymnasieåren som ledde till att jag inte sökte mig till vidare studier förrän ett par 
år efter min studentexamen. 

När jag väl började på musikhögskolan i Piteå hade jag inte komponerat aktivt på nästan 
två år. Efter gymnasietidens hårda arbete hade jag tappat intresset och lusten för att 
spela och skapa musik och behövde tid att hitta tillbaka till den. Bara stoltheten över att 
jag blev antagen till utbildningen bidrog till att jag återfann glädjen i att skriva musik och 
studierna har stimulerat mig och mitt skapande på många olika sätt. 

Kompositionsutbildningens öppenhet för olika stilar har varit viktig för mig. Mitt musik-
intresse innefattar allt ifrån sakral körmusik till symfonimetal och mycket annat där-
emellan och runt omkring. Att jag fått tillfälle att utvecklas i alla riktningar jag har velat 
har känts befriande och om jag får gissa själv tror jag att det varit viktigt inte minst när 
jag började, för att jag skulle hitta lusten igen.  
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Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka, utforma och applicera en metod för att tolka gammal 
tv- och datorspelsmusik, så kallad chipmusik,6 när denna skall bearbetas och arrangeras 
för symfoniorkester. 

Föremålet för undersökningen är ett egenkomponerat stycke i samma stil som gammal 
spelmusik som skall arrangeras i syfte att framföras och spelas in av en professionell 
symfoniorkester. Anledningen till att jag valt ett eget stycke att arrangera är för att jag 
naturligtvis har bäst insikt i min egen musik. 

Med utgångspunkt ifrån det färdiga arrangemanget kommer jag diskutera hur jag gjort 
och varför, samt jämföra metoden jag valt med andra metoder som kan tillämpas på 
arrangemang av samma sorts ursprungsmaterial.  

                                                
6 Uttrycket ”chipmusik” betecknar dels den musik som gjordes och framfördes med ljudchipen i gamla tv-spelskonsoler 
och speldatorer, men även nyskriven musik i samma stil och som ofta härmar de typiska ljuden i varje enskilt chip. 
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Bakgrund till uppsatsen 
Under min uppväxt på 90-talet minns jag att det det varken var särskilt häftigt eller 
vanligt med tv- och datorspel, speciellt inte jämfört med hur det ser ut idag. Då var spelen 
oftast töntiga i andra skolungdomars ögon eller skadliga enligt deras föräldrar. Även om 
tv- och datorspel fortfarande med jämna mellanrum anses vara farliga är töntighets-
stämpeln sedan länge borta, och att spela tv- och datorspel är lika vanligt och socialt 
accepterat som att läsa en bok, titta på film eller lyssna på musik. 

Fortfarande är det ofta en negativ aspekt av spelandet som nämns de gånger då mass-
media tar upp något tv- eller datorspelsrelaterat. De vanligast förekommande ämnena är 
spelberoende,7 överdriven brutalitet eller att våldsamma spel inspirerar ungdomar till 
våld även utanför spelens trygga, virtuella värld.8 

I bokväg finns så vitt skilda saker som encyklopedier över gamla arkadspel,9 historiska 
tillbakablickar på tv- och datorspelens linda10 och t.om. böcker som beskriver de stora, 
mest framgångsrika spelföretagens affärsmetoder.11 

Däremot har jag inte hittat särskilt mycket material om musik i tv- och datorspel i vare sig 
massmedia eller i bokform. Trots det är spelmusik på stark frammarsch, vilket märks 
tydligt på till exempel konserthusens programsättning,12 Sveriges Radios rapportering13 
och dessutom på nya, specialinriktade utbildningar på internationella musikhögskolor.14 

På internet finns desto fler webbsidor inriktade på just spelmusik. Där finns till exempel 
omfångsrika databaser15 med information om spelmusik som publicerats digitalt, på CD 
eller till och med kassettband och vinylskivor. Där finns även olika nyhets- och 
recensionssidor16 och, när de inte räcker, naturligtvis även bloggar.17 

Bland spelmusikfantaster finns dessutom en stark tradition av att göra så kallade 
“remixar” av musik från olika spel och distribuera dessa gratis på internet.18 En remix är 
en alternativ version av en låt och kan tillkomma av flera anledningar, bland annat för att 
anpassa den till en särskild genre eller större konstnärligt syfte, eller för att höja den rent 
produktionstekniska kvaliteten jämfört med originalversionen.19 

                                                
7 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article37997.ece 
8 http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/01/dataspel-kan-leda-till-livsfarligt-v-ld 
9 Kurtz, B. (2003). The Encyclopedia of Arcade Video Games. Atgien, PA: Schiffer Publishing. 
10 Kent, S. L. (2001). The Ultimate History of Video Games. Roseville, CA: Prima. 
11 Sheff, D. & Eddy, A. (1999). Game Over Press Start to Continue. Cyberactive Media Group. 
12 http://www.gso.se/?pageid=8697&eventId=2600 
http://www.konserthuset.se/Default.aspx?PageId=16&ConcertId=43908 
13 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=2639353 
14 http://www.boston.com/news/education/higher/articles/2010/01/19/ 
berklee_is_teaching_students_to_compose_scores_for_video_games/ 
15 http://vgmdb.net 
16 http://www.spelmusik.net 
17 http://gamemusicfreak.blogspot.com 
18 http://ocremix.org 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Remix 
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Genom att remixa musik ur sina favoritspel visar skaparna sin uppskattning för spelen, 
musiken och inte minst kompositörerna. Några av dem blir till och med så kända för sina 
remixer att de etablerar sig som självständiga artister,20 främst inom spelkultursfären 
men ibland även med ambitioner att bredda sin lyssnarkrets utöver spelintresserade.21 

Den tekniska aspekten av remixar/arrangemang är särskilt viktig då musiken i spelen 
från 1980- och första halvan av 90-talet oftast var väldigt simpelt realiserad på grund av 
tekniska begränsningar i datorerna och spelkonsolerna. Idag finns möjligheten att 
återskapa musiken såsom remix-skaparna föreställer sig att den “egentligen” skulle ha 
låtit, eller göra en helt fri tolkning av den med hjälp av exempelvis riktiga, liveinspelade 
instrument eller bättre syntinstrument än de som användes i originalet. 

Egentligen var det, som jag beskrev tidigare, via att göra remixer som jag själv började 
skriva musik, men eftersom jag började innan detta blev en så pass utbredd företeelse 
som det är på internet idag har jag ironiskt nog aldrig publicerat en egen remix. Till och 
med etablerade kompositörer som Jeremy Soule har publicerat remixer22 sida vid sida 
med verk av glada entusiaster, bland annat arrangemang av hans egen musik.23 

Källägesbeskrivning 
Eftersom det som idag kännetecknas som spelmusik växte fram för bara knappt trettio år 
sedan är det fortfarande är en förhållandevis ny företeelse. Dessutom är den starkt 
knuten till de yngre generationerna, inte minst sedan den populariserats, så den mesta 
informationen i ämnet som finns står att hitta på internet. 

Följaktligen är majoriteten av källorna i den här uppsatsen internetkällor, både från öppet 
redigerade och kontrollerade (och omdebatterade) sidor som Wikipedia, nyhetssidor av 
större och mindre slag, med flera. Det finns överhuvudtaget inte lika många informations-
källor som om jag till exempel hade skrivit om Beatles, eller om filmmusik. 

Tv- och datorspelsmusik 
Det äldsta hittills kända interaktiva elektroniska spelet är en missilsimulator som 
uppfanns och patenterades av två amerikaner år 1948.24 Drygt tjugo år senare byggde 
Ralph Baer, en tysk jude som flytt till USA som barn, en prototyp av den allra första tv-
spelskonsolen för hemmabruk, Magnavox Odyssey, som sedan lanserades i butiker 
runtom i USA i maj 1972.25 

Magnavox Odyssey hade ett system med utbytbara kassetter för att spela olika spel. 
Kassetterna innehöll dock ingen egen elektronik, utan endast en uppsättning byglingar26 
som ställde in hur de olika spelen fungerade. Maskinen kunde inte framställa något ljud. 

                                                
20 http://videogamedj.com 
21 http://oneupstudios.com 
22 http://ocremix.org/remix/OCR01130/ 
23 http://ocremix.org/artist/51/jeremy-soule 
24  Goldsmith Jr., T. & Ray Mann, E. (1948). Cathode-Ray Tube Amusement Device. United States Patent Office 
2,455,992. 
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Baer 
26 En bygling är en liten elektrisk ledare som används för att ställa in funktioner i olika delar i en dator, till exempel 
hårddiskar eller kretskort. I moderna datorer har byglingarnas funktion ersatts av mjukvara, det vill säga datorprogram. 
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Det första elektroniska spelet med ljud var Pong, som kom samma år som Magnavox 
Odyssey. Faktum är att Pong, som är känt som ett av de första tv-spelen, skapades som 
en kopia av bordtennisspelet som var inbyggt i Magnavox Odyssey.27 Pong blev det första 
kommersiella arkadspelet som dessutom såldes internationellt från och med 1973. 
Lagom till julhandeln 1975 släpptes den första versionen av Pong för hemmabruk. 

Under utvecklingen av Pong ville producenten, Nolan Bushnell, att spelet skulle ha 
realistiska ljudeffekter som hurrarop och applåder, men tekniken som fanns var inte nog 
utvecklad för att realisera idéerna. Ingenjören Allan Alcorn, som konstruerade spelet 
efter Bushnells önskemål, lyckades dock använda en tongenerator för att skapa spelets 
ljudeffekter.28 

Den musik som förekom i spelen på 70-talet var i regel väldigt kort och spelades sällan 
under själva spelomgångarna utan oftast mellan olika banor eller när spelet började. Ett 
nämnvärt undantag är arkadspelet Journey från 1983, döpt efter rockbandet med 
samma namn. I en av spelets sekvenser spelas en specialversion av bandets låt 
“Separate Ways” upp från en särskilt integrerad kassettbandspelare.29 

Den äldsta spelmusiken som är populär än idag kommer nästan uteslutande från två 
spelmaskiner, lanserade 1982 respektive 1983: hemdatorn Commodore 64 och tv-
spelskonsolen Nintendo Entertainment System. Gemensamt för båda var att de hade 
större ljudkapacitet än sina samtida konkurrenter och framför allt att musiken i deras 
spel överlag låg på en högre konstnärlig nivå. 

Före Nintendo Entertainment System (vanligen förkortat Nintendo 8-bit30 eller NES) hade 
företaget släppt Color TV Game i hemlandet Japan, fem tv-spelskonsoler med olika 
inbyggda spel lanserade mellan 1977 och 1979. Maskinernas möjligheter att skapa ljud 
motsvarade Pong och Magnavox Odyssey. 

Nintendos nya maskin var tekniskt sett ett stort kliv framåt. Den hade stöd för totalt fem 
olika ljudkanaler:31 tre vågformer, en brusgenerator samt en kanal som kunde spela upp 
små ljudsamplingar. Alla kanalerna hade olika filtrerings- och inställningsmöjligheter. 

1989 introducerades dessutom ett specialchip som ytterligare förstärkte maskinens 
tekniska kapacitet. Chippet, som bara förekom tillsammans med vissa spel och enbart i 
japanska kassetter, utökade antalet ljudkanaler med ytterligare tre vågformer utöver 
maskinens ursprungliga tre.32 

Commodore 64 (förkortat C64 eller VIC-64) var en hemdator som såldes i hela 12 år från 
lanseringen 1982 och är den bäst säljande hemdatormodellen någonsin.33 Många spel 
som först släpptes till C64 distribueras fortfarande på nya format, men maskinen är även 

                                                
27 http://en.wikipedia.org/wiki/Pong 
28 http://retro.ign.com/articles/858/858351p1.html 
29 Kent, S. L. (2001). The Ultimate History of Video Games. Roseville, CA: Prima. 
30 Nintendo Entertainment System var utrustad med en processor (som även fungerade som ljudkrets) som hanterade 
digital information i 8 bitar i taget. En bit är ett binärt tal, ett val mellan två alternativ, antingen 1 eller 0. (Härifrån 
kommer uttrycket ”ettor och nollor”. Det beskriver information lagrad i en dator som, i sin renaste form, är just ettor och 
nollor.) 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System 
32 http://www.1up.com/do/blogEntry?bId=8978593&publicUserId=5379721 
33 http://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_64 
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känd och ihågkommen för sitt avancerade ljudchip: MOS Technology SID (Sound 
Interface Device). Chippets skapare, Robert Yannes, inspirerades av framstegen i digitala 
synthesizers snarare än andra hemdatorers ljudchip när han designade det. Chippet är 
till och med så pass populärt att det från 1997 användes som kärnan i specialbyggda 
syntar döpta efter chippet: SidStation.34 

SID-chippet har tre kanaler, två A/D-omvandlare,35 ett signalfilter med olika lägen som 
även kunde kombineras, oscillator-synkronisering mellan kanalerna och stöd för 
inkommande ljudsignaler. Varje kanal har en egen, oberoende oscillator med fyra olika 
vågformer, ringmodulator36 och en konturgenerator.37  

Kompositörerna till C64-spelen utnyttjade SID-chippets förmågor och tillkortakommanden 
till att skapa musik som har en väldigt särpräglad och lättigenkännlig stil, även i 
jämförelse med andra samtida datorer och spelkonsoler. Ett exempel är snabba 
arpeggion (ackordtoner som spelas efter varandra i sekvens istället för samtidigt) som 
användes för att kringgå att varje kanal bara kunde spela en ton samtidigt. Genom att 
programmera omänskligt snabba arpeggion kunde man skapa illusionen av ett ackord, 
fast med endast en ljudkanal. 

Många kompositörer från mitten av 1980-talet och framåt var yrkesmusiker och/eller 
utbildade kompositörer, inte vanliga programmerare som varit vanligast tidigare. Detta 
innebar att den konstnärliga nivån på musiken i tv- och datorspelen höjdes markant. 
Spelmusik från den här tiden är fortfarande aktuell och såväl spelas in38 som framförs på 
konserter av olika orkestrar världen över. 

Mot slutet av 1980-talet släpptes tre konsoler som var och en ytterligare utökade de 
tekniska möjligheterna till ljud- och musikskapande i tv-spel. Först ut var TurboGrafx-16 
från 1987. Den hade sexkanaligt stereoljud med en begränsad form av vågformssyntes 
(ett sätt att skapa olika klangfärger genom att lägga ihop olika sinusövertoner), låg-
frekvensoscillation 39  (vanligen förkortat LFO) och även möjligheten att spela upp 
komprimerade ljudsamplingar. 

1990 släpptes tillsatsen TurboGrafx-CD, en fristående cd-läsare som kopplades till 
konsolen och användes med särskilda spel som levererades på cd-skivor. De kunde lagra 
förinspelad musik på seaparata ljudspår som kunde spelas upp i en vanlig skivspelare. 

Den andra konsolen var Sega Mega Drive (Sega Genesis i USA) som lanserades 1988. 
Liksom TurboGrafx-16 hade den sexkanaligt stereoljud, men två olika ljudchip. Det ena 

                                                
34 http://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_SID 
35 En A/D-omvandlare översätter en analog signal, till exempel en sinusvåg, till ett digitalt värde. Namnet är en 
förkortning av ”analog-till-digital-omvandlare”. 
36 En ringmodulator multiplicerar två signaler och skickar ut insignalernas summa och differens för varje deltons 
(sinustons) frekvens. Syftet i synthesizers och andra tongeneratorer är att skapa ett spektrum med harmoniskt 
orelaterade övertoner utifrån två harmoniska vågformer. Ett exempel på hur det kan låta är gitarrsolot i Black Sabbaths 
låt Paranoid. 
37 En konturgenerator påverkar ljudet som skapas av t.ex. en oscillator med hjälp av olika variabler. SID-chippets 
konturgenerator är av typen ADSR, vilket står för Attack (anslag), Decay (förfall), Sustain (hållnivå), Release 
(avklingning). Med en konturgenerator kan man t.ex. anpassa en digital vågform till att närmare efterlikna klangen i ett 
fysiskt instrument. 
38 http://www.maz-sound.com/C64-Orchestra/en/Content/ 
39 En LFO svänger med en frekvens som ligger under gränsen för vad det mänskliga örat kan uppfatta och används 
tillsammans med andra parametrar för att åstadkomma effekter som t.ex. vibrato, tremolo eller panoreringar. 
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framställde ljud genom att kombinera olika enkla vågformer, en brusgenerator och 
konturgenerator. Det andra, Yamaha YM2612, använde sig av s.k. frekvensmodulerings-
syntes, samma typ av ljudframställning som ett av företagens mest ikoniska syntar som 
är starkt förknippad med 1980-talets popmusik, Yamaha DX7. 

Den tredje tv-spelskonsolen, som också tog det största klivet framåt, var Super Nintendo 
Entertainment System (förkortat SNES) som lanserades i Japan 1990. Den hade en 
särskild modul som var helt ägnad åt ljudframställning, framtagen i samarbete med Sony 
av ingenjören Ken Kutaragi. Han skulle senare skulle vara en nyckelperson i utvecklingen 
av Sonys egen spelkonsol, PlayStation.40 

Musiken i SNES-spelen byggde inte på att skapa och manipulera vågformer som tidigare 
konsoler, utan på att spela upp ljudsamplingar. Samplingar hade använts tidigare, men 
inte alls i samma omfattning. SNES hade 16-bitars stereoljud i åtta kanaler med stöd för 
bl.a. panorering, konturgenerator och effekter som signalfiltrerat eko. 

Samplingstekniken innebar att man nu kunde höra skillnad på olika instrument och 
därför var musiken betydligt mer naturtrogen än innan. Samplingarna var inte inbyggda i 
konsolen utan unika för varje enskilt spel. Därför kunde olika spel från samma utvecklare 
ha samplade instrument som låter likadant. 

Maskinens ljudkapacitet märktes mer och mer längre in i dess levnadstid och de största 
spelen från mitten av 1990-talet stoltserade med stilistiskt varierad och storslagen musik 
och till och med inspelad sång och dialog med inhyrda röstskådespelare. 

Nästa steg i utvecklingen hade redan introducerats i och med cd-tillsatsen till TurboGrafx-
16, men eftersom den sålde dåligt på grund av bland annat dålig marknadsföring41 blev 
det nästa generations spelkonsoler och samtida hemdatorer som på bred front 
introducerade spel på cd-rom-skivor. 

Både den mest sålda och den tredje mest sålda konsolen i denna generation, Sony 
PlayStation respektive Sega Saturn, lagrade sina spel på cd-skivor. Den näst mest sålda 
konsolen, Nintendo 64, var Nintendos sista konsol med spel på kassetter. Det var ingen 
slump att cd-skivor tog över som lagringsmedium; inte bara rymde de mer information än 
en kassett, de var dessutom mycket billigare att tillverka i stora volymer.42 

Kombinationen av tekniska landvinningar och utökade lagringsmöjligheter som cd-skivan 
innebar jämfört med de äldre konsolerna och deras spelkassetter, innebar även nya 
musikaliska möjligheter. De moderna konsolerna kunde använda bättre syntar och ljud-
samplingar än tidigare generationer och dessutom, precis som TurboGrafx-CD före dem, 
spela upp musik från vanliga ljudspår på cd-skivan. 

Genom att använda förinspelad musik som lästes från skivan behövde spelutvecklarna 
inte längre ta hänsyn till vad datorn eller spelkonsolen kunde skapa i realtid. Med den 
tidigare tekniken genererades musiken i realtid medan du spelade med de syntar eller 
samplingar som maskinen ifråga var utrustad med. 

                                                
40 http://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Kutaragi 
41 http://www.gamepro.com/article/features/111822/the-10-worst-selling-consoles-of-all-time/ 
42 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_game_consoles_(fifth_generation) 



 13/50 

Med förinspelade ljudspår kunde kompositörerna fritt använda såväl syntar som levande 
musiker (åtminstone så länge budgeten räckte). Två av tidigaste spelen som hade 
övervägande förinspelad, levande musik var äventyrsspelet The Lost World: Jurassic Park 
och strategispelet Total Annihilation. 

Musiken till The Lost World skrevs av den då oprövade amerikanske kompositören 
Michael Giacchino,43 som sedan dess har vunnit många priser för sin musik till olika spel 
(Medal of Honor), filmer (Mission: Impossible III och Råttatouille) och tv-serier (Lost). Total 
Annihilation har musik av en annan amerikan, Jeremy Soule, som även nämndes tidigare. 
Det har vunnit dussintals utmärkelser i spelpressen, flera av dem särskilt för sin musik.44 

En intressant och nämnvärd detalj är att musiken till båda spelen är inspelade med 
samma orkester, Seattle Northwest Sinfonia and Chorale, som är flitigt anlitad för 
inspelningar av musik till såväl spel som tv-serier och filmer.45 

Soule gav sig in i branschen för att han ville höja standarden på spelmusik som enligt 
honom själv var alltför låg. Han kom att bli en förespråkare för liveinspelad musik som 
enligt honom skulle höja upplevelsen av hela spelet, jämfört med den syntbaserade, 
mindre realistiska musik som dittills använts. 46  Hans första uppdrag var att skriva 
musiken till SNES-spelet Secret of Evermore som släpptes i oktober 1995. Sedan dess 
har han skrivit musik till fler än sextio tv- och datorspel, filmer och skådespel och han är 
en av branschens mest kända kompositörer. 

Spelmusikkonserter 
Världens allra första spelmusikkonsert var Family Classic Concert som hölls i Suntory Hall 
i Tokyo i augusti 1987. På programmet stod Le carnaval des animaux av Camille Saint-
Saëns och musik från spelen Dragon Quest och Dragon Quest 2 skriven och arrangerad 
för stråkorkester av Koichi Sugiyama. Konserten spelades in och gavs ut samma år på 
cd- och vinylskiva samt kassettband.47 

Sugiyama, som hade gjort musik till filmer, tv-serier och reklam48 innan han anställdes 
som kompositör av spelföretaget Enix i början av 1980-talet, fortsatte att organisera 
spelmusikkonserter. Bland annat hölls mellan 1991 och 1996 en serie konserter med 
musik från flera olika spel som vid den tiden var populära i Japan. 49  Även dessa 
konserter spelades in och släpptes på cd-skiva. 

Att uppmärksamma spelmusik utanför spelen var en så gott som uteslutande japansk 
företeelse tills för åtta år sedan. I augusti 2003 hölls GC in Concert i samband med 
branschmässan Leipzig Games Convention.50 Det blev startskottet för ett raskt ökande 
intresse för spelmusikkonserter i Europa och USA. Året efter hölls Dear Friends: Music 
from Final Fantasy, den första konserten utanför Japan med enbart musik från Final 

                                                
43 http://www.imdb.com/name/nm0315974/ 
44 http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Annihilation 
45 http://www.imdb.com/company/co0079470/ 
46 http://rpgvaultarchive.ign.com/features/interviews/jsoule.shtml 
47 http://vgmdb.net/album/2154 
48 http://www.1up.com/news/dragon-quest-composer-reflects-24 
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Orchestral_Game_Music_Concerts 
50 http://en.wikipedia.org/wiki/Symphonic_Game_Music_Concerts 
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Fantasy-serien 51  som sedan dess början 1987 har vuxit till en av världens största 
popkulturella varumärken. Förutom tv- och datorspel omfattar det tecknade serier, 
spelfilmer, radioteater, böcker och även konserter och musikskivor. 

Sveriges första spelmusikkonsert hölls i juni 2006 i Konserthuset i Stockholm:52 Play! A 
Video Game Symphony, ett amerikanskt koncept skapat efter succén med Final Fantasy-
konserterna,53 som sedan starten samma år turnerar inom USA och internationellt. En 
annan konsert som hade premiär samma år Video Games Live.54 Den är en föreställning 
lika mycket som en konsert, med allt ifrån utklädda gäster och interaktiva element till 
lasershower och filmsekvenser som visas på stora bildskärmar synkroniserat till musiken. 
Play! går inte fullt lika långt, men använder också bildskärmar för att visa stillbilder och 
filmsekvenser från de spel vars musik orkestern framför. 

I Sverige har Orvar Säfström, känd från bland annat tv-programmet Filmkrönikan, sedan 
2006 skapat en serie svenska konsertproduktioner. Under titlar som Joystick, Score och 
Settings har Säfström varit värd för jämförelsevis väldigt traditionella orkesterkonserter i 
Malmö, Göteborg och Umeå. Det som gör dessa konserter unika är att de skalar bort 
allting utöver musiken. Säfström själv har sagt i en intervju att han och hans kollegor 
medvetet vill understryka att musiken kan stå på egna ben genom att våga släppa taget 
om det visuella.55 

Efter att konserterna i Leipzig upphörde 2007 startades en ny konsertserie i Köln med 
tyska radioorkestern WDR Sinfonieorchester Köln. Varje konsert fokuserar på en enda 
tonsättares eller utgivares respektive material. Sedan den första konserten i augusti 
2008, Symphonic Shades, har en ny konsert hållits varje år. De är mycket uppskattade 
och biljetterna har oftast sålt slut samma dag som de släppts. 

I och med spelmusikkonserternas popularitet – som fortfarande ökar – finns det även ett 
behov av arrangörer. Idag spelas mycket av musiken som används i spelen in med 
orkestrar och solister, men även i de fallen behöver den bearbetas för att kunna 
framföras i ett konsertsammanhang. 

En flitigt anlitad arrangör är Jonne Valtonen från Åbo i Finland.56 Han började skriva 
musik på en Commodore 64 och var på 1990-talet aktiv i den så kallade demoscenen.57 
Han har studerat komposition i Tampere och är numera huvudarrangör till Symphonic-
konserterna, men har även bidragit till deras föregångare i Leipzig liksom till Play!. 

Arrangörer som Valtonen kombinerar en utbildad färdighet i att skriva orkestermusik med 
intresse såväl som kännedom av spelmusiken, liksom dess historia. De är i mitt tycke 
mest lämpade att bearbeta musiken och göra den rättvisa för att de har kunskapen, men 
även intresset för och kärleken till musiken.  

                                                
51 http://en.wikipedia.org/wiki/Final_Fantasy_concerts 
52 http://www.spelmusik.net/artiklar/play_johan.html 
53 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/08/02/AR2006080201889_pf.html 
54 http://en.wikipedia.org/wiki/Video_Games_Live 
55 http://gameplayer.se/pub_text.php?pub_id=15723 
56 http://en.wikipedia.org/wiki/Jonne_Valtonen 
57  Demoscenen är en subkultur som uppstod i början av 1980-talet då grupper som ägnade sig åt att knäcka 
kopieringsskydd på datorprogram. De skapade korta audiovisuella presentationer som de lade in i programmen som en 
slags signatur för att visa att just de låg bakom sina så kallade ”cracks”. Dessa signaturer blev med tiden längre och 
mer avancerade och blev till slut fristående program – demon (av eng. demonstration). 
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Metod och material 
När tidig spelmusik skall arrangeras för symfoniorkester finns det olika sätt att behandla 
råmaterialet, den ursprungliga musiken såsom den låter i spelet. Musikstyckena från 
1980- och 90-talets spel är i regel väldigt korta (på grund av tekniska begränsningar) 
och, som tidigare beskrivits, skrivna för omkring tre stämmor och en rytmsektion. 

Oftast räcker det därför inte med att bara instrumentera om musiken, eftersom till 
exempel en symfoniorkester har så pass många fler stämmor att musiken skulle bli 
väldigt platt om man bara fördelade de befintliga stämmorna bland spelarna. Dessutom 
är det inte säkert att stämmorna går att spela överhuvudtaget, eftersom de inte är 
skrivna med hänsyn till förmågor och begränsningar hos varken musiker eller instrument. 

Den metod jag har valt att använda när jag skriver arrangemanget av 8-Bit Bolero är att i 
största möjliga mån förhålla mig trogen till originalmusiken. Det betyder att jag som 
arrangör skall sträva efter att förvalta och realisera de intentioner ursprungstonsättaren (i 
det här fallet jag själv) hade när den först skrev musiken, utan att lägga till eller ta bort 
delar av den i arrangemanget förutom när/om det tjänar metodens syfte. 

Melodilinjer, rytmiska figurer, ackompanjemang etc. skall bevaras i motsvarande former 
och återskapas efter hur jag i egenskap av arrangör upplever att kompositören tänkte sig 
dem innan de förenklades för att passa in i de ramar han eller hon hade att jobba i. Den 
här metoden ger av sin natur arrangören jämförelsevis lite konstnärlig frihet, men denne 
sätter ändå oundvikligen sin egen prägel på musiken beroende på hur de använder 
ensemblens olika instrumentgrupper. 

I metoddiskussionen längre fram kommer jag att diskutera alternativa metoder och 
jämföra dem med den metod jag har valt. 

8-Bit Bolero 
American Cancer Society, en ideell organisation som arbetar för att bekämpa cancer, 
organiserar varje år Relay For Life, en insamling till förmån för cancerforskning58 där 
individer, skolor och företag på egen hand samlar in pengar som sedan går till olika väl-
görande ändamål via American Cancer Society. 

2008 organiserade Josh Whelchel, en god vän och kollega till mig, för första gången Indie 
Music Cancer Drive som en del av Relay For Life. Det bygger på att donatorer, som tack 
för sin gåva, får en skiva med musik specialskriven för projektets räkning av unga 
kompositörer från hela världen.59 

8-Bit Bolero var mitt bidrag till förra årets Indie Music Cancer Drive och skrevs under 
några dagar i början på januari 2010. Det kom faktiskt till som en nödlösning, då jag 
fortfarande inte hade någon musik att skicka in fastän deadline bara var någon vecka 
bort. Att jag skrev 8-Bit Bolero berodde på att jag kunde både skriva och producera 
musiken helt och hållet med en laptop, utan någon extern utrustning. 

                                                
58 http://www.relayforlife.org/relay/whatisrelay 
59 http://www.cancerdrive.org/about/ 
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Stycket är helt och hållet skrivet i musikprogrammet pxtone 60 utvecklat av den japanske 
programmeraren och spelentusiasten Daisuke Amaya, känd under pseudonymen Pixel.61 
Pxtone är specialanpassat för att skriva musik i samma stil som gammal spelmusik. 
Därför har det medvetet inbyggda begränsningar, jämfört med exempelvis Logic Pro och 
Cubase, för att efterlikna de tekniska begränsningarna hos gamla spelkonsoler. All musik 
som skrivs i pxtone utgår ifrån enkla vågformer, brusljud och hårt komprimerade 
ljudsamplingar, precis som musiken i spel till exempelvis NES. 

En begränsning i de gamla konsolernas teknik som inte är helt och hållet återskapad i 
programmet är antalet toner som kan spelas samtidigt. Varje ljudkanal i programmet är 
monofonisk precis som i konsolerna, det vill säga att den bara kan spela en ton/ett ljud i 
taget. Däremot kan man skapa hur många kanaler man vill med exakt samma ljud 
kopplat till sig, vilket effektivt kringgår begränsningen av antalet samtidiga toner. 

Just den här möjligheten utnyttjar jag i 8-Bit Bolero, vilket tillsammans med de typiska 
ljuden och en del stiltypiska kompositionsgrepp skapar en nygammal hybrid mellan å ena 
sidan det kärva, elektroniska ljudet hos tidig spelmusik och en varmare, mer omfångsrik 
ljudbild som kommer utav dels möjligheten till större kontroll över ljuden (vågformerna) 
men framför allt antalet samtidiga stämmor. 

8-Bit Bolero i originalversion har tretton kanaler/stämmor där var och en på ett ungefär 
motsvarar ett instrument eller en instrumentgrupp enligt följande tabell: 

Nr. Spårnamn Motsvarande instrument 

1 Bass Kontrabas 
2 Hi-hat A 

Ramtrumma (t.ex. virveltrumma) 
3 Hi-hat B 
4 Melody A Trumpet 
5 Melody B Valthorn, trombon, fagott 
6 Melody C Flöjt, oboe, klarinett 
7 Chord A Violin I 
8 Chord B Violin II 
9 Chord C Viola 
10 Chord D Cello 
11 Kick Timpani 
12 Cymbal Bäckar 
13 Snare Ramtrumma (t.ex. virveltrumma) 

Om man jämför det färdiga arrangemanget med tabellen ovan stämmer det och 
kolumnen med motsvarande instrument alltid överens. Jag använde mig inte av den här 
listan när jag skrev orkesterversionen utan utgick helt och hållet ifrån det jag mindes från 
när jag först skrev den och hur de olika stämmorna låter i originalversionen. 

Mina tankar om vilka instrument som skulle motsvaras av de olika stämmorna påverkade 
även mitt val av vågformer. När man i pxtone först skulpterar de vågformer man sedan 
använder när man skriver musiken kan man även använda en inbyggd ADSR-
konturgenerator vilket underlättar att ge de olika spåren individuella klanger. Det 

                                                
60 http://hp.vector.co.jp/authors/VA022293/pxtone/index.html 
61 http://www.brainygamer.com/the_brainy_gamer/2010/03/the-cave-story-story.html 
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kombinerat med olika vågformer gör att man kan få spåren att påminna mer eller mindre 
om stråkinstrument eller träblåsinstrument, till exempel. 

Musikaliskt har 8-Bit Bolero på många sätt tydliga drag av den franske kompositören 
Maurice Ravels välkända och ofta spelade balettstycke ”Bolero”. Verket skrevs på 
beställning av den rysk-judiska ballerinan, skådespelerskan och mecenaten Ida 
Rubinstein. Ravel lär ha fått idén till ledmotivet under en semester och skrev efter att han 
kom hem igen färdigt verket på fem månader.62 

Hela det cirka 14 minuter långa stycket Bolero är en enda lång, successiv stegring som 
börjar nästan ohörbart svagt och slutar i en veritabel orgie i symfonisk ljudstyrka. Den 
stegringen återspeglas i första delen av mitt stycke som på samma sätt som i Ravels 
Bolero upprepar ledmotivet gång på gång under stadigt ökande instrument-styrka och 
dynamik. 

En annan sak som är tydligt inspirerad av Ravels Bolero är den rytmiska figur som 
förekommer i så gott som hela mitt stycke. Skillnaderna mellan styckena är, förutom att 
min går i fyrtakt istället för i tretakt och att rytmen ligger i två separata trumstämmor i 
mitt stycke, där den ena är förskjuten med ett helt taktslag för att åstadkomma en effekt 
av att de liksom ekar, eller svarar, varandra. 

Till skillnad från Ravels Bolero har jag inte ett huvudtema och ett sidotema som byter av 
varandra som en stafett, utan två sidoteman där det ena är lite mer framträdande. Själva 
formen i min inspirationskälla, det av ett långt crescendo, är egentligen bara bibehållen i 
den första delen av stycket, samt i slutet när huvudtemat spelas igen i full styrka och 
besättning. 

De sista takterna i 8-Bit Bolero är också inspirerade av Ravels smått kaotiska avslutning 
med tromboner och saxofoner som spelar våldsamma glissandi. Jag avslutar mitt stycke 
på ett liknande bombastiskt sätt men som i mina öron låter en smula spanskt, där jag 
växlar harmoniskt mellan ett E-durackord och Fmaj7-durackord med maj7:an (tonen E) 
kvar på toppen och en ornamenterad variation av huvudtemat i melodistämmorna. 
Istället för den stegvisa nedåtgående rörelsen i näst sista takten av Ravels Bolero rör sig 
slutet på 8-Bit Bolero uppåt i tre oktaver och slutar med ett liggande E-durackord.  

                                                
62 Informationen om hur Maurice Ravel skrev Bolero är tagen från redaktören Arbie Orensteins förord till 1994 års 
upplaga av Bolero utgiven av Ernst Eulenburg Ltd. 
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Arrangeringsprocessen 
Transkription 
I programmet pxtone skrivs musiken i det tabellformat som beskrevs i korthet tidigare i 
uppsatsen. Det här sättet att arbeta med musik digitalt kallas för piano roll på engelska, 
återigen efter principen bakom de rullar som används i självspelande pianon. 

Både pianorullarna och det tabellformade gränssnittet fungerar på ungefär samma sätt. 
Tonerna placeras ut som rektanglar i ett rutnät, där längden motsvarar tonernas längd 
och placeringen i höjdled motsvarar tonhöjden. Motsvarigheten på pianorullarna är 
skåror som skärs in efter ett mönster som är utformat på ett liknande sätt. 

 
FIG. 1, DEL AV EN PIANORULLE FRÅN ETT SJÄLVSPELANDE PIANO 

 
FIG. 2, EXEMPEL PÅ PXTONES PIANO ROLL-GRÄNSSNITT 
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För att ytterligare förklara systemet kan man illustrera det som ett diagram där X-axeln 
representerar tiden, i det här fallet takterna i musiken, och Y-axeln det tonala omfång 
inom vilket musiken rör sig. Se här till exempel 8-Bit Boleros huvudtema i noter och i 
pxtones piano roll. Observera alltså att det är exakt samma musik i båda exempel-
bilderna, de illustrerar bara två olika sätt att visa den grafiskt. 

 
FIG. 3, HUVUDTEMAT FRÅN 8-BIT BOLERO I NOTER 

 
FIG. 4, HUVUDTEMAT FRÅN 8-BIT BOLERO I PXTONES PIANO ROLL 

I och med detta uppstår ett slags kulturkrock när musiken skall överföras mellan två 
ganska olika format utan att det musikaliska materialet förändras. Piano roll-formatet är 
skapat utifrån ett behov av att illustrera och arbeta med musik i datormiljö. Det nya 
formatet är från början ett analogt format, ett skriftspråk, som tack vare att det är så 
pass allmänt utbrett även överförts till digital form. 

Behovet av att transkribera musiken från kommer utav att den i piano roll-format inte 
lämpar sig väl för att avläsas snabbt av en människa, särskilt inte utskrivet på papper. 
Dessutom måste jag växla mellan två olika program i olika operativsystem (och därmed, 
effektivt sett, två olika datorer) om jag inte först transkriberar musiken till det format som 
jag sedan också skall skriva arrangemanget i. 

Ordet ”transkription” betyder olika saker inom olika områden och har till och med olika 
betydelser bara inom musik. Jag menar i det här fallet att jag skriver ner musiken exakt, 
not för not, så som den låter i originalversionen. Jämför med det moderna uttrycket att 
”planka” musik som betyder ungefär samma sak. 

En av mina första tankar om hur jag skulle gå till väga var att det snabbaste sättet att 
överföra musiken från pxtone till mitt notskrivningsprogram borde vara att just lyssna på 
8-Bit Bolero och planka min egen musik. Jag var lite orolig för att det skulle vara onödigt 
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arbete i slutändan, men kände att jag ändå skulle tjäna på det tack vare bättre överblick 
över musiken och att kunna kopiera noter från plankningen direkt till arrangemanget.63 

Däremot skulle det vara onödigt komplicerat att lyssna på stycket i sin helhet och försöka 
att snappa upp varje enskild stämma, en i taget. Det skulle inte vara omöjligt, men det 
skulle ta betydligt längre tid än att lyssna på varje stämma separat. Därför var det logiska 
första steget att bounca varje spår för sig från pxtone till en separat ljudfil. 

Att ”bounca” (svengelska av eng. bounce) innebär att i ett ljudredigeringsprogram slå 
ihop flera olika spår med ljudande material till en enda ljudfil som kan spelas upp utanför 
programmet, brännas på skiva eller avlyssnas på till exempel en iPod. Det är ungefär 
samma sak som att räkna ut summan av en ekvation där att bounca motsvarar att göra 
själva uträkningen och summan av ekvationen är ljudfilen som skapas utav bouncningen. 

 
FIG. 5, JÄMFÖRELSE MELLAN BOUNCNING OCH EN MATEMATISK EKVATION 

8-Bit Bolero i original består av tretton monofona spår64, fem med slagverksljud och åtta 
med klingande toner. Detta i sig är en anakronism i stilen som jag härmar, där det typiska 
är att endast ha tillgång till fyra monofona spår. Det enda skulle kunna förenklas relativt 
oförändrat är slagverket som, åtminstone i teorin, kunde göras om till ett enda spår. Det 
skulle däremot bli så komplext att det skulle vara väldigt svårprogrammerat med 
dåtidens teknik och därför osannolikt i en historisk kontext. 

Dessa tretton spår blir alltså lika många ljudfiler från pxtone som jag sedan lyssnar på 
och skriver ner i ett separat Sibelius-dokument för själva transkriptionen. Här möter jag 
det första stora beslutet inför arrangeringsarbetet – vilken taktart skall jag välja? 

Taktart – för musikernas skull 
En taktart hjälper människor att dela in musiken i logiska mönster när de skall omvandla 
den från en abstrakt idé på papperet till konkret, klingande musik. Eftersom datorn inte 
är beroende av en bestämd taktart för att framföra musiken är den för framförandet 
oviktig om musiken skrivs för att spelas av en dator. Däremot behövs taktarten fort-
farande för att underlätta komponerandet, vilket sannolikt utförs av en människa. 

                                                
63 Loggbok sid. 9-10: 4 oktober. 
64 Monofona spår betyder i det här sammanhanget att varje enskilt spår bara kan spela en ton eller ett ljud i taget. Så 
fort det instrueras att spela en ny ton eller ljud kommer det gamla omdelebart att avbrytas. Motsatsen är polyfona spår, 
vilket helt enkelt innebär att de kan spela flera toner samtidigt. 
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När datormusiken skall bli noterad musik är det följaktligen av särskild vikt att välja rätt 
taktart. Med en olämpligt vald taktart kommer transkriptionen att bli både svårläst och 
svårskriven och, om jag senare återanvänder samma taktart i arrangemanget, kommer 
dessutom musikerna som skall framföra musiken att få samma problem. 

I 8-Bit Bolero är varje takt tydligt indelad fyra slag. Alltså skulle jag utan att vara helt fel 
ute kunna skriva att den går i 4/4 takt. Dock är varje slag genomgående under hela 
stycket uppdelat på tre underdelningar, inte två som är vanligast. Detta märks inte minst 
tydligt på den grundrytm som hela stycket bygger på: 

 
FIG. 6, GRUNDRYTMEN I 8-BIT BOLERO 

Eftersom den här rytmen förekommer i hela stycket måste jag ta det i beaktande när jag 
bestämmer taktart. Om jag väljer att skriva arrangemanget i 4/4 takt måste jag, som i fig. 
6, skriva ut rytmen som trioler varje gång den introduceras på nytt i varje instrument. Det 
kommer att innebära totalt sett mer information på notbladet, vilket i min erfarenhet kan 
vara kontraproduktivt. 

En lärdom jag har dragit av musiker jag arbetat med är att mängden information på 
notbladet direkt påverkar läsbarheten, vilket i sin tur påverkar spelbarheten. Ju mindre 
information musikern behöver tillgodogöra sig innan han eller hon förstår musiken, desto 
lättare och snabbare kommer denne att lära sig och dessutom spela bättre, eftersom det 
inte blir lika ansträngande att ta till sig musiken. 

Naturligtvis skall man inte låta bli att skriva in instruktioner som behövs för att musiken 
skall tolkas korrekt, men min erfarenhet säger att ju mer man kan förenkla, desto bättre 
blir slutresultatet. Dessutom uppstår oftare frågor och oklarheter med en komplicerad 
notbild, vilket senare kommer att uppta repetitionstid. Krasst uttryckt kostar därför en 
komplicerad notbild mer pengar än en förenklad sådan. Tid är ju, som det heter, pengar. 

Det finns två vanliga taktarter med tre underdelningar per taktslag istället för två. Den 
vanligaste är 6/8, men dessutom finns 12/8. I den sistnämnda delas varje takt in i fyra 
slag precis som i en ”vanlig” 4/4 – men varje slag har tre underdelningar istället för två. 

 
FIG. 7, JÄMFÖRELSE MELLAN UNDERDELNINGAR I 4/4 RESPEKTIVE 12/8 TAKT 

Jag valde att skriva arrangemanget av 8-Bit Bolero i 12/8 takt med resonemanget att 
eftersom triolerna är så pass ”inbyggda” i styckets struktur skulle det bespara musikerna 
information att ta in på notbladen om taktarten i sig är underdelad på tre istället för två. 
Detta tedde sig för mig dessutom mest logiskt, av samma anledning. 
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Ett problem med 12/8 takt uppstår när jag skall transkribera en av andrastämmorna. 
Den har nämligen två underdelningar, som i 4/4 takt. När jag skrev stycket valde jag 
medvetet att ha olika många underdelningar i olika stämmor för att jag tyckte att det 
skapade en intressant polyrytmik.65 För att åtgärda problemet valde jag att ange i de 
avvikande takterna att just de skall räknas på fyra underdelningar. Det anges som en så 
kallad stor kvartol; ”stor” för att den sträcker sig över mer än ett taktslag. 

 
FIG. 8, HUVUDTEMAT I 8-BIT BOLERO MED ANDRASTÄMMA UNDER OCH STOR KVARTOL MARKERAD 

Förekomsten av stora kvartoler i stycket är totalt sett så pass liten att det i min mening 
innebär en ökad läsbarhet jämfört med 4/4 takt och utskrivna trioler. Eftersom musiken 
dessutom är så tydligt uppbyggd kring fyra taktslag, oavsett underdelningar, anser jag att 
kvartolerna inte borde innebära en svår tankemässig omställning för musikerna. 

För enkelhetens skull och för att bibehålla strukturen från originalstycket även i 
transkriptionen ger jag varje ljudfil (alltså varje spår från pxtone) ett eget notsystem. 
Undantaget är hi-hatstämman som är uppdelat på två spår (Hi-hat A och Hi-hat B) i 
originalstycket men slås ihop till ett enda i plankningen. Anledningen till uppdelningen är 
för att ha två olika hi-hatljud som spelar vartannat slag. 

 
FIG. 9, RYTMSEKTIONEN I 8-BIT BOLERO I FYRA SEPARATA SYSTEM RESPEKTIVE ETT GEMENSAMT 

                                                
65 Polyrytmik betyder att flera rytmer med olika uppbyggnad och underdelningar spelas samtidigt vilket skapar en ny, 
sammansatt polyrytm. Ordet betyder ungefär ”flera rytmer”. 
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Rytmsektionen får fyra separata system – ett per instrument – fastän det som sagt skulle 
kunna förenklas till ett enda gemensamt system. Förenkling skulle innebära att det blir 
svårare för mig att få en omedelbar bild av hur rytmen ser ut när jag senare skall studera 
transkriptionen, samt att jag inte enkelt skulle kunna kopiera enskilda slagverks-
instrument om alla fyra trängs på samma notsystem. Dessutom kan jag enkelt kan styra 
vilka stämmor jag vill lyssna på med programmets inbyggda mixer om de har varsitt spår. 

Arbetet med transkriptionen gick snabbt eftersom musiken till stor del är uppbyggd kring 
upprepningar av melodier, stämmor och rytmer och den var färdig efter bara några 
dagars arbete.66 Det var ändå den enklaste delen av hela arbetet, eftersom det i princip 
bara bestod av att lyssna på och skriva av musik – dessutom min egen musik som jag en 
gång skrivit och därför automatiskt känner väl till. 

En instrumentvänlig tonart 
Väl i startgroparna av själva arrangeringsprocessen, stöter jag på nästa viktiga fråga: 
vilken tonart skall jag använda? Originalversionen går i E-dur, av den enkla anledningen 
att det var i den tonarten jag först hörde musiken i mitt huvud, men passar den tonarten 
även i arrangemanget? 

Som sagt, i datormusik behöver jag som kompositör inte ta hänsyn till musikers behov i 
val av till exempel takt- och tonart men i arrangemanget måste jag ta alla spelare i 
beaktande – i det här fallet en hel symfoniorkester. Alltså är frågan: kan tonarten E-dur 
orsaka problem för någon av musikerna i en orkester? Svaret är, inte helt enkelt, att det 
inte gör det för de flesta – men de som får problem får det i desto högre grad. 

Klarinett, engelskt horn och valthorn får alla potentiella bekymmer med tonarten E-dur. 
Detta beror på att instrumenten är byggda annorlunda än till exempel en flöjt, en fiol eller 
en oboe och deras stämmor måste därför transponeras, alltså skrivas i en annan tonart 
än de övriga instrumentens. Trumpetstämmor transponeras också normalt, men inte i 
orkestersammanhang. 

Jämför här E-dur som har fyra fasta förtecken med de transponerade instrumenten som 
skrivs i B- och F#-dur med fem respektive sex fasta förtecken och är därför jämförelsevis 
svårare och mer obekväma att läsa. Även violin står med som ett otransponerat exempel. 

 
FIG. 10, TRANSPONERINGAR AV ENGELSKT HORN, KLARINETT OCH VALTHORN I E-DUR 

                                                
66 Loggbok sid. 7-8: 15 oktober, 13 oktober, 12 oktober, 11 oktober 2010. 
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Musiker i en professionell symfoniorkester skall förvisso kunna läsa och spela alla ton-
arter i princip lika bra, men jag hävdar återigen att kompositören eller arrangören tjänar 
på att vara tillmötesgående mot musikerna i den mån de kan och det inte påverkar deras 
konstnärliga idé för negativt. 

Precis som i frågan om taktart innan är det här problemet lättlöst. Det enklaste och 
dessutom det som ligger närmast originalmusiken är att välja en av de intilliggande 
tonarterna, i det här fallet antingen Eb- eller F-dur. 

Om man flyttar tonarten ett halvt tonsteg upp till F-dur får de otransponerade instru-
menten bara ett fast förtecken att hålla reda på. Klarinetten får dessutom fortfarande 
bara ett förtecken – ett # istället för b – och engelskt horn och valthorn slipper till och med 
fasta förtecken helt och hållet. 

Eb-dur är inte lika bra, då det i grunden har tre fasta förtecken och antingen två eller ett 
förtecken för transponerade instrument. På bilden här under är violin återigen med som 
exempel på ett otransponerat instrument för jämförelsens skull. 

 
FIG. 11, JÄMFÖRELSE MELLAN ESS-DUR OCH F-DUR FÖR DE TRANSPONERADE INSTRUMENTEN 

Precis som jag nämnde tidigare, att jag lärt mig att musiker ofta presterar bättre om de 
får en lättläst notbild, är det min övertygelse att även en sån sak som att välja en ”snäll” 
tonart bidrar till ett bättre klingande resultat i slutändan. En snäll tonart är för mig i det 
här fallet en som är lätt för instrumentalisterna att läsa. Andra aspekter som kan göra 
tonarter mer eller mindre lämpliga är hur spelmässigt idiomatiska de är på de olika 
instrumenten. Ingen tonart uppfattar jag som perfekt så tillvida att den tillfredsställer alla, 
men jag vill åtminstone själv ha det i åtanke när jag skriver eller arrangerar musik. 

Fördelning av instrument 
I början gick arrangeringsarbetet nästan lika snabbt och enkelt som transkriberingen av 
8-Bit Bolero. Ett betydande skäl till det är att jag redan när jag skrev originalstycket 
föreställde mig musiken som ett orkesterstycke, vilket präglade både komposition såväl 
som produktion. Om jag tänkt annorlunda hade jag till exempel inte använt lika många 
spår i originalversionen, vilket jag tog upp tidigare. I produktionen av originalet valde jag 
ljud efter hur de liknade antingen klang eller omfång hos olika orkesterinstrument, så att 
jag till slut hade efterliknat i princip en hel symfoniorkester. 
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Träblåsinstrument (flöjt, oboe, 
klarinett, fagott) Melody C 

 

Brassinstrument (valthorn, trumpet, 
trombon) 

Melody A 
Melody B 

 

Slagverksinstrument (timpani, bäckar, 
ramtrummor) 

Kick 
Cymbal 
Snare 
Hi-hat A 
Hi-hat B 

 

Stråkinstrument (violin I, violin II, viola, 
cello, kontrabas) 

Chord A 
Chord B 
Chord C 
Chord D 
Bass 

   FIG. 12, LJUDSPÅR I 8-BIT BOLERO SORTERADE EFTER MOTSVARANDE ORKESTERINSTRUMENT 

Med annan inspiration eller infallsvinkel hade det antagligen haft en annan form även om 
melodierna och rytmerna varit de samma. Min ursprungstanke var att kombinera det 
omfångsrika och svulstiga i orkestermusik med tonspråket och typiska ljud från gammal 
spelmusik. Om jag till exempel hade fokuserat mer på soundet (spelmusik) än på stilen 
(orkestermusik) hade produktionen (antalet spår, val av ljud, etcetera) sannolikt blivit 
mycket annorlunda. 

Hur som helst. Kombinationen av att jag själv skrivit originalstycket och att jag hela tiden 
tänkt mig det som orkestermusik gjorde att jag från början hade planerat arrangemanget 
i grova drag i mitt huvud. Därmed inte sagt att jag kunde skriva ner allting rakt av. 

Ta till exempel grundrytmen (fig. 6) som i originalversionen spelas av såväl hi-hat som av 
basstämman genom i princip hela stycket. Att skriva en genomgående rytmiserad bas-
stämma som både agerar bastrumma och basinstrument är vanligt i gammal spelmusik. 
En instrumentalist skulle dock få svårigheter att fokusera på en så pass monoton 
stämma i ett helt stycke på fyra minuter vilket gör den olämplig att lyfta oförändrad till 
orkesterns basinstrument. 

Nästa uppgift är alltså att börja portionera ut grundrytmen (som för övrigt är, milt uttryckt, 
inspirerad av motsvarande figur i Ravels Bolero). Slagverksmusiker har i min erfarenhet 
betydligt större vana vid repetitiva stämmor, vilket leder till en naturlig placering av grund-
rytmen i virveltrumma. Men eftersom grundrytmen i originalstycket även bär bastonerna 
måste den även placeras någon annanstans. 

Nu slås jag av en ny tanke. I originalet är bastonen oförändrad i de första 15 takterna. 
Överhuvudtaget är det samma baston som upprepas tills det faktiskt blir ett nytt ackord. 
Här återkommer tanken på att skriva musikaliskt varierade stämmor, samt att jag anser 
att det blir ett stilbrott i arrangemanget att upprepa bastonerna så länge. I spelmusik är 
det stilenligt och passande, men passar i min mening inte in i orkesterarrangemanget. 
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Jag övervägde att lägga stämman i ett slagverksinstrument med klingande toner, men jag 
ville till slut ändå stå fast vid min ursprungsidé, nämligen att ett stråkinstrument (eller 
motsvarande) bar rytmen, åtminstone i början. Till slut konsulterade jag Ravel, som hade 
skrivit de första fyra takterna i Bolero så här minimalt: 

 
FIG. 13, TAKT 1-4 I RAVELS BOLERO: MILITÄRTRUMMA, VIOLA OCH CELLO 

Jag bestämde mig för att följa Ravels tanke med en sparsamt instrumenterad bas-
stämma, men valde andra instrument då jag dels sökte återskapa basinstrumentet i 
originalets låga register, samt ville spara cellon till exempel, till att spela melodin när den 
skall introduceras. Så här såg de fyra första takterna i orkesterarrangemanget ut i det 
första utkastet: 

 
FIG. 14, TAKT 1-4 I 8-BIT BOLERO MED MOTSVARANDE SÄTTNING 

I takt fem kommer mycket riktigt ledmotivet som jag lägger i viola och cello, en nyans 
svagare än kontrafagott och kontrabas. Tanken är att de lågt liggande stråkarna, spelade 
med generöst, vibrato skall ge en smäktande och samtidigt lite mystisk klang. 

Här märker jag också själv hur mycket jag tänkte på Ravel när jag skrev originalstycket. 
Samma försiktiga, trevande känsla som jag upplever finns i Ravels ledmotiv har velat 
skriva in i mitt eget, samtidigt som det har gott om utrymme att växa till något storslaget 
och nästan överväldigande. Man kan diskutera huruvida det är melodierna eller den 
erkänt briljanta orkestreringen som har gjort Ravels Bolero till det älskade stycke det är, 
men jag är övertygad om att det inte hade varit lika bra med en annan melodi. 

Att växa med uppgiften 
Som jag redan uttryckt hade jag från början en ganska tydlig bild av arrangemanget. 
Därför gick det snabbt i början att generöst portionera ut musiken. Till min hjälp hade jag 
en instrumentationsanalys av Ravels Bolero skriven av professor Jan Sandström. I den 
har han har skiljt ut musikens beståndsdelar; melodi, bolero-rytm samt kompfigur och 
illustrerar i tabellform vilka instrument som spelar vad och när i stycket. På så sätt ger 
han en överskådlig bild av hur instrumentationen är uppbyggd och därigenom också hur 
styckets långsamma, successiva stegring fungerar. 
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FIG. 15, FÖRSTA SIDAN UR SANDSTRÖMS INSTRUMENTATIONSANALYS AV RAVELS BOLERO 

Det vanligaste sättet att få musiken att bli starkare är att skriva in ett crescendo i 
noterna, en instruktion till musikerna att över en bestämd tid öka sin spelstyrka ett 
crescendo, vilket i praktiken är att be musikerna att över en bestämd tid spela starkare 
och starkare. Motsvarigheten för att spela svagare kallas för diminuendo. Såna här 
dynamiska förändringar är subjektiva, liksom de nyanser man börjar och slutar i, och 
kommer att tolkas olika av olika musiker, eller av samma musiker vid olika tillfällen. 

Gemensamt för alla som har lärt sig det västerländska musikaliska språket är att piano 
är en svag nyans och forte en stark sådan. Hur svaga respektive starka de är beror på 
flera olika saker, inte minst utövarnas personliga tolkning av nyanserna. Liksom alla 
människor upplever musik högst personligt är upplevelsen och tolkningen av nyanser och 
dynamik i musik ytterst en individuell sak. 

Andra saker som påverkar tolkningen av nyansbeteckningarna är vilken spridning som 
finns mellan den svagaste och starkaste nyansen i ett och samma stycke, eller ett längre 
verk bestående av flera stycken. Utöver de grundläggande nyanserna piano och forte 
finns förstärkningar av bådadera, samt mellansteg; mezzopiano och mezzoforte. I not-
bilden skrivs de ut som förkortningar: p, mp, mf och f. Beteckningarna kommer från det 
italienska språket. Piano betyder mjukt, forte betyder kraftigt och mezzo betyder måttligt. 

 
FIG. 16, DE SEX VANLIGASTE NYANSBETECKNINGARNA FRÅN SVAGAST TILL STARKAST 
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I en del fall förekommer fyra eller fem f eller p, men det är högst ovanligt. Den ungerska 
kompositören György Ligeti använde som mest åtta nyansbokstäver i pianostycket 
L’escaier du diable! När det är så stor spännvidd mellan den svagste och starkaste 
nyansen är det i min mening ännu tydligare att dynamik är något högst subjektivt och 
måste tolkas olika från stycke till stycke. 

Ett annat sätt att göra musiken starkare är att kompositören eller arrangören skriver in 
ett så kallat instrumenterat crescendo i musiken, vilket är den teknik som Ravels Bolero 
bygger på. Istället för att musikerna bara spelar med mer kraft för att åstadkomma mer 
ljud med sina instrument, skrivs musiken så att antalet musiker som spelar ökar gradvis 
samtidigt som de även spelar starkare och starkare. 

Att bara upprepa samma huvud- och sidotema i fjorton minuter hade antagligen inte blivit 
ett intressant stycke, men Ravel lyckas bygga upp en spänning och utveckling i stycket 
där instrumentationen är nyckeln. Den dynamiska spännvidden i Ravels Bolero går från 
pp till ff, och på något ställe även ff possibile dvs. så starkt det bara går. 

För att få en ännu tydligare och mer rättvis bild av hur svaga respektive starka de 
nyanserna är i praktiken är det bara tre instrument som spelar den svagaste nyansen, 
medan det i slutet är hela orkestern som spelar den starkaste nyansen. 

Innan jag började arbeta med arrangemanget av 8-Bit Bolero studerade jag Sandströms 
instrumentationsanalys samtidigt som jag lyssnade på Ravels Bolero för att bättre förstå 
hur min inspirationskälla fungerade i praktiken. Samtidigt läste jag i orkesterpartituret för 
att få en bild av hur musiken faktiskt var skriven. Jag har alltid varit mer praktiskt än 
teoretiskt lagd och skriver mer på känsla än efter att ha läst mig till vad som fungerar 
eller inte. Därför var det här en bra övning för mig. 

När arrangemanget nu började ta form försökte jag kombinera de idéer jag haft från 
början, nästan ett helt år tidigare, med mina nyvunna och hittills oprövade kunskaper 
som jag fått av att ha studerat Ravels Bolero. Jag försökte återskapa känslan av Ravels 
instrumentation när jag skrev originalstycket med de medel jag hade att använda då. Nu 
skulle jag försöka översätta det till en orkestermässig motsvarighet. 

Jag har ritat en instrumentationstabell, inspirerad av Sandströms analys, där det syns hur 
jag tänkt bygga upp ett instrumenterat crescendo. Jag kände mig väldigt stolt och nöjd 
med det jag skrivit när jag skickade iväg noterna till Hasse Hjortek, min konstnärliga 
handledare. Det låg en tanke bakom allting och jag hörde i mitt inre hur musiken skulle 
växa fram successivt och hur alla dubbleringar av olika melodiska element skulle bli till 
intressanta klanger. 
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FIG. 17, INSTRUMENTATIONSTABELL ÖVER 8-BIT BOLEROS 36 FÖRSTA TAKTER 

Hjortek fick det första utkastet i sin inkorg med en önskan om kommentarer, konstruktiv 
kritik och goda råd. Nästa gång vi träffades fick jag en grundlig och saklig genomgång 
som sammanfattningsvis gick ut på att jag hade tagit i alldeles för hårt. I min iver att 
praktisera mina nyvunna kunskaper om det instrumenterade crescendot hade jag 
skulpterat ett ganska grovhugget arrangemang där man tydligt lade märkte till varje 
nyansskifte. Som ett instrumenterat crescendo skulle det kunna illustreras så här: 

 
FIG. 18, CRESCENDO MED ”TRAPPSTEG” MELLAN VARJE NYANS 

Under min handledning kom Hjortek med flera konkreta förslag på hur jag skulle kunna 
göra för att sudda ut gränserna mer mellan varje period för att åstadkomma en mer 
sömlös och jämn stegring, mer som en sluttning än som en trappa. 

 
FIG. 19, CRESCENDO MED JÄMNA ÖVERGÅNGAR MELLAN NYANSERNA 
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Sakta men säkert 
En sak som jag förvisso hade gjort i bästa välmening, men som bidrog till det stelbenta 
crescendot, var att jag hade lagt varje ny insats i minst två instrument. Samma melodi låg 
alltså i mer än ett instrument samtidigt direkt när den introducerades. 

 
FIG. 20, TRAPPSTEGSCRESCENDO I TAKT 11-14 I FÖRSTA UTKASTET AV ARRANGEMANGET 

Min tanke var att dubbleringarna skulle färga klangen, inte öka ljudstyrkan. Jag trodde att 
så länge musikerna spelade svagt nog skulle det inte upplevas så grovhugget som 
Hjortek förklarade. I bilden ovan spelar klarinett och fagott tillsammans det som i 
tabellen (fig. 17) kallas ”2:a stämma”. Kontrafagott spelar bastonerna (med kontrabas). 

Även nästa insats, när ”3:e stämma” introduceras, är det två instrument som spelar den. 
I det fallet tvärflöjt och oboe, med en oktav emellan. Jag har i andra stycken hört just den 
kombinationen av instrument och tycker att den är väldigt vacker, därför ville även jag 
använda mig av den. 

 
FIG. 21, TRAPPSTEGSCRESCENDO I TAKT 19-22 I FÖRSTA UTKASTET AV ARRANGEMANGET 

Så här fortsätter det fram till takt 37 som är tänkt att vara styckets första höjdpunkt och 
mitt instrumenterade crescendo når en gemensam forte-nyans i alla instrument som 
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spelar. Med stöd av Hjorteks förslag kunde jag anpassa arrangemanget för att få en 
jämnare stegring utan att förändra instrumentationen särskilt mycket. Med ändringarna 
kommer lyssnaren förhoppningsvis uppleva en stegring i små, helst omärkbara steg. Att 
jag bara har med träblåssektionen i bildexemplet är för att det är där de stora – eller, 
rättare sagt, små – förändringarna sker. 
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FIG. 22, TAKT 12-29 NÄR DE REVIDERATS EFTER ATT JAG TAGIT DEL AV HJORTEKS FÖRSLAG 

I den slutliga revisionen har jag fördelat instrumentens insatser betydligt jämnare, så att 
bara ett instrument i taget presenterar ett nytt musikaliskt motiv. Detta instrument får 
efter en stund förstärkning av ett annat som liksom kopplas på väldigt mjukt, med ett 
inskrivet crescendo från antingen pianissimo eller till och med pianissimo possibile. 

Dessutom har jag omfördelat bastonerna. I första versionen fick kontrafagott och 
kontrabas-pizzicato konstant spela bastoner unisont hela vägen fram till takt 37. Efter 
Hjorteks vägledning och även en del eget pusslande kom jag fram till en enklare och 
instrumentationsmässigt ”mindre” lösning. 

Cello-pizzicato spelar från början ensam bastonerna men får efter tio takter sällskap av 
kontrabasen som tar över helt två takter senare och ytterligare två takter därefter får 
sällskap av kontrafagotten. För att skapa ännu mer variation kommer cellon tillbaka, 
kontrabasen försvinner igen men kontrafagotten ligger kvar – tills kontrabasen kommer 
tillbaka ännu en gång. 
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FIG. 23, BASINSTRUMENTEN I TAKT 1-29 I DEN SLUTGILTIGA VERSIONEN 

”Övertro till divisi i stråket” 
De flesta av Hjorteks kommentarer under arbetet rörde mindre detaljer eller slarvfel som 
egentligen inte berört arrangemanget i stort. Den sortens kommentarer har jag valt att 
inte behandla i uppsatsen. En av de större diskussionerna var däremot min behandling 
av stråksektionen. Den kunna liknas vid en arrangeringsteknisk piñata67, då jag och 
Hjortek diskuterat detta tidigare i fråga om andra stycken. Han har själv vid mer än ett 
tillfälle hävdat att jag ”har en övertro till divisi i stråket.” 
                                                
67 En piñata är en färgglad skulptur av halm, papper eller andra bräckliga material. De förekommer vid firande av 
högtidliga tillfällen oftast i spansktalande länder i Latinamerika. Piñatan är typiskt fylld med presenter och godis och 
barn iförda ögonbindlar ska försöka slå sönder den med en pinne för att få tag på det som finns inuti. 
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Divisi är italienska och betyder uppdelat. Att divisera en stråkstämma innebär att hälften 
av musikerna spelar en sak och hälften en annan. Om till exempel nio musiker spelar 
andra violinstämman kommer, om den diviseras, fem musiker spela den ena och fyra 
den andra diviserade stämman. Divisering förekommer även i andra instrumentgrupper, 
inte minst träblås där det ofta är minst två musiker i varje stämma. 

Anledningar till att divisera en stämma kan vara allt ifrån att de ska spela olika rytmiska 
figurer till att stråkmusiker t.ex. ska spela flera ackordstoner än var och en kan ta själv  
på sitt eget instrument. 

Nackdelen med att divisera en stämma, t.ex. violin II, är att var och en av de två divi-
serade stämmorna – kalla dem II.1 och II.2 – blir ljudmässigt svagare än hela violin II 
tillsammans eftersom de spelas av hälften så många människor. Detta medför att 
arrangören måste planera hur denne instrumenterar diviserade passager så att de 
delade stämmorna inte dränks. Att till exempel lägga viktiga eller solistiska insatser i en 
diviserad stämma kan vara riskabelt. 

Hjortek själv förordar att inte divisera stråkstämmorna överhuvudtaget, utan hellre 
instrumentera om stycket så att det inte behövs. Om man verkligen måste eller vill divi-
sera finns minst två olika resonemang när man väljer vilken stämma som skall divisera. 
Jag utgick ifrån antal musiker per stämma när jag skrev till exempel det här partiet:68 

 
FIG. 24, STRÅKSEKTIONEN I TAKT 29-32 INNAN GENOMGÅNGEN MED HJORTEK 

Här har jag lagt huvudtemat i violin I.2 och dubblerat den i cellon. Kontrabas spelar 
bastoner och viola, diviserad violin II och violin I.1 spelar ackordtonerna i grundrytm-
figuren. Jag tänkte som sagt att det vore mest logiskt att divisera stämmorna med flest 
spelare, eftersom varje diviserad stämma då får flest egna spelare. 

Enligt Hjortek är det här, om än logiskt tänkt, inte den bästa lösningen. Hjortek menar att 
man bör utgå ifrån själva instrumentens fysiska storlek snarare än hur många spelare 
som finns i stämman, eftersom större instrument låter starkare. Därför bör jag gå 
nedifrån och upp i partiturordningen och börja med att divisera antingen cello eller viola. 

                                                
68 Loggbok sid. 2-3: 24 november 2010. 
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Violin I bör jag, återigen enligt Hjortek, aldrig divisera eftersom jag då tappar en del av 
den upplevda tydligheten i hela stråksektionen. Alltså: helst av allt inte divisera stråket 
alls, men om nödvändigt börja nedifrån och gå sakta uppåt. 

Efter att ha passerat fram och tillbaka mellan mig och Hjortek några gånger har vid första 
anblicken inte särskilt mycket förändrats, men ändringarna är av desto större vikt. Violin I 
spelar nu odiviserat huvudtemat, fortfarande dubblerat i cellon en oktav ner. Violin II och 
viola är båda diviserade och spelar ackordtonerna. 

Jag var först tveksam till att divisera även violastämman, men gjorde det på inrådan av 
Hjortek. Han menade att det blir bättre balans om både violin II och viola är diviserade 
eftersom det då blir ungefär lika många spelare på varje diviserad stämma. Här kommer 
antal spelare alltså in som en viktig aspekt, i fråga om balans mellan stämmorna. 

 
FIG. 25, STRÅKSEKTIONEN I TAKT 29-32 EFTER GENOMGÅNGEN MED HJORTEK 

Desto mer har hänt i nästa parti, från takt 37. Ursprungligen hade jag diviserat både 
violin I och II. I en typisk symfoniorkester är violinisterna fler till antalet än viola och cello. 
Därför tänkte jag att det här var en bra lösning, eftersom det med den här fördelningen 
blir ungefär lika många musiker i varje enskild stämma. 

 
FIG. 26, STRÅKSEKTIONEN I TAKT 37-40 INNAN GENOMGÅNGEN MED HJORTEK 
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På mitt och Hjorteks möte lade han pannan i ganska djupa veck. Precis som tidigare 
tryckte han på vikten av att divisera underifrån (men helst att inte alls). Jag prövade olika 
varianter där jag flyttade runt diviseringarna mellan instrumenten med målet att försöka 
behålla alla stämmor. Till slut, kanske lite oväntat med tanke på min allmänna fäbless för 
att divisera stråkstämmorna, valde jag att helt och hållet ta bort alla diviseringar. 

 
FIG. 27, STRÅKSEKTIONEN I TAKT 37-40 EFTER GENOMGÅNGEN MED HJORTEK 

Jag behöll huvudtemat i violin I och viola – ett logiskt val eftersom det trots allt är den 
melodi som skall gå fram mest – och naturligtvis baslinjen i kontrabas. Den skrev jag 
dock om för att lägga en stadigare grund. Att skriva snabba åttondelsrytmer i ett så lågt 
register, resonerade jag när jag skrev om den, riskerar att låta grötigt. 

De två rytmiska stämmor som blev kvar (violin II och cello) är de viktigaste för att få 
känsla för ackorden tillsammans med melodin och grundtonen i basen. Anledningen till 
att jag skrev som jag gjorde från början var att motsvarande figur är just fyrstämmig i 
originalversionen av 8-Bit Bolero och jag från början ville bevara det i arrangemanget. 

 
FIG. 28, TAKT 37-40 I PLANKNINGEN AV 8-BIT BOLERO 
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Massor av timpani 
Att skriva en bra timpanistämma är inte helt enkelt.69 Oavsett vilken musik man skriver 
måste man först och främst ta hänsyn till hur många trummor – pukor, som de heter på 
svenska – slagverkaren har tillgång till. Det finns fem vanliga storlekar på orkesterpukor 
som var och en har ett tonalt omfång på en ren kvint. Beroende på pukans storlek kan 
den klinga lägre eller högre – ju större puka, desto lägre register. 

En annan sak man måste ta hänsyn till är hururvida slagverkaren behöver stämma om en 
utav pukorna för att kunna ta sin nästa ton. Pukornas omfång överlappar varandra så att 
det oftast inte är ett problem om man bara är medveten om begränsningen när man 
skriver stämman. Däremot innebär det t.ex. att man inte kan skriva kromatiska rörelser 
för timpani, dvs. stegvisa rörelser med ett halvt tonsteg i taget. 

Pukornas motsvarighet i originalstycket är ett bastrumljud som till skillnad från pukorna 
inte är stämt i någon särskild ton. Därför blir de övriga basinstrumenten viktiga att ta 
hänsyn till – jag kan inte välja vilken ton som helst i pukorna, för om det är en annan ton 
än bastonen i ackordet kan den sammanlagda klangen upplevas som konstig och det 
kommer bli otydligt vilken ton som faktiskt är baston. 

När jag satte mig ner med Hjortek för att diskutera min timpanistämma hade han inte 
mindre än elva kommentarer. Nästan alla handlade om att de toner jag valt krockade 
med de bastoner jag skrivit i andra instrument, till exempel kontrabas, trombon och tuba. 
En kommentar handlade om att ett fyra takter långt parti var snudd på ospelbart på 
grund av omstämningsproblem. 

Jag fick med mig en tumregel från genomgången för hur en timpanistämma kan skrivas. 
Om arrangören av någon anledning inte kan eller vill skriva bastonen i ackordet skall den 
välja den ton som ”gör minst skada,” alltså en ton som stämmer i det liggande ackordet 
men som inte stör lyssnarens upplevda baston. Enligt Hjortek är det som gör minst skada 
oftast att lägga den eller de toner som krockar en oktav högre än de andra. 

Jämför här till exempel takt 37-44 före respektive efter Hjorteks kommentarer. Notera 
hur tonen C i takt 38 har ändrats till ett F, vilket även är bastonen i den takten. Tonen F i 
takt 40 ligger efter genomgången med Hjortek en oktav högre än innan så att det inte 
krockar med tonen A (tersen i basen i ett F-durackord) som då är baston. 

 
FIG. 29, TIMPANI I TAKT 37-44 FÖRE RESPEKTIVE EFTER GENOMGÅNGEN MED HJORTEK 

                                                
69 Loggbok sid. 2-3: 24 november 2010. 
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Melodier, pedaltoner och varierad instrumentation 
I originalversionen av 8-Bit Bolero hade jag valt ut tre spår som var och en hade som 
funktion att spela någon av styckets melodier. Jag hade inte kopplat en melodi strikt till 
ett spår vardera, men de tre melodispåren gjorde just inget annat än att spela melodier. 
Detta påverkade mig också, som jag nämnt tidigare, när jag bestämde hur melodispåren 
skulle låta och jag valde ljud som i någon mån påminde eller gick att använda som olika 
orkesterinstrument eller instrumentgrupper. 

På sätt och vis skulle det inte vara fel att anta att jag vill förhålla mig strikt till den 
fördelningen även i arrangemanget eftersom jag vill vara så trogen förlagan som möjligt. 
Å andra sidan skulle det innebära att jag inte utnyttjade de möjligheter jag har till 
förfogande när jag kan variera klang och oktavhöjd och styrka med alla orkesterns 
instrument. Därför var det ett mycket enkelt beslut att inte följa mina ursprungliga idéer 
om vilka spår som skulle låta som vilka instrument (se tabell på sid. 16). 

Tvärtom var jag mån om att variera placeringen av melodierna så att arrangemanget 
skulle kännas varierat. Den tanken genomsyrade även instrumentationen i stort. Jag ville 
skapa kontraster mellan de olika delarna av stycket. Till skillnad från Ravels Bolero som 
jämförelsevis skulle kunna sägas har en form med en enda lång del (alternativt två delar, 
om man ser de två variationerna på huvudtemat som olika delar), är 8-Bit Bolero indelad 
i flera mindre delar som i sig är uppbyggda kring styckets huvudtema och två sidoteman. 

 
FIG. 30, 8-BIT BOLEROS TRE TEMAN 

I noterna på arrangemanget är takterna indelade i grupper, oftast men inte alltid jämna 
grupper om åtta takter. Grupperna är benämnda med bokstäver, från A till O. Indelningen 
har jag bestämt i syfte att underlätta repetitionsarbetet (den här typen av bokstavs-
gruppering kallas för repetitionsbokstäver) men kan också ge en överblick över hur de tre 
temana används i stycket samt, i stora drag, hur instrumentationen förändras. 
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Bokstäver Takter Melodi Instrumentation 

A, B, C, 
D, E 

52 Huvudtema Växande instrumentation; instrumenterat crescendo 
från takt 1 med höjdpunkt i takt 37 (bokstav E). Bara 
träblås och stråk, inget brass förrän i D och sparsamt 
använt ända fram till E. Olika melodier i både stråk och 
träblås. I stråket ligger bara huvudtema, bas och 
grundrytm genom hela avsnittet A-E. 

F 8 Sidotema 1 Melodin ligger i valthorn och en trumpet, som även 
spelar stämmor till melodin, tuba spelar bastoner men 
annars inget brass. Lågt träblås och stråk spelar grund-
rytmen utan slagverk. Stråk spelar rytmiskt ackom-
panjemang. 

G 16 Sidotema 2 Träblås spelar både melodi och rytmiskt komp. 
Slagverk kommer tillbaka. Viola och cello spelar långa 
toner, en bit in även violin I + II. Efter halva bokstav G 
kommer trumpeter in på melodi och träblås fokuserar 
på rytmiskt komp. Instrumentalt uppbygg till G-delens 
slut. 

H, I 16 Sidotema 1 Liten, försiktig instrumentation i bokstav H: Flöjt, 
klarinett och fagott spelar rytmiskt komp och oboe och 
ett valthorn spelar melodi. Efter halva H kommer även 
engelskt horn in på melodi, stråk och brass 
introduceras efter hand för att bygga upp dynamiken 
fram till I. I bokstav I spelar nästan hela träblåset och 
lågt + mellan-stråk rytmiskt komp, undantaget piccola 
som spelar melodi tillsammans med violin I + II. Brass 
spelar långa toner. 

J, K 12 Sidotema 2 Bokstav J fokuserar på brass. Melodi ligger i valthorn, 
fagott och efter halva även trumpet och klarinett. Stråk 
spelar ingenting, inte heller högt träblås. Tromboner 
och tuba spelar långa toner i baktakt och emotliggande 
stämmor till melodin. Bokstav K spelar högt stråk 
långa toner i tremolo, mellan- och lågt stråk spelar 
rytmiskt komp. Lågt träblås spelar långa toner och hög 
träblås melodin. 

L 6 (ingen) Hela orkestern spelar, ingen av styckets melodier före-
kommer. Olika rytmiska figurer i nästan hela orkestern, 
genomgående långa toner i trombon 1. Andra instru-
ment spelar växelvis rytmiskt och statiskt. 

M, N, O 28 Huvudtema Första en och en halv takten bara tyst stråk och valt-
horn. Därefter spelar hela orkestern igenom M och N. I 
bokstav O bygger instrumentationen successivt från 
låga instrument till högre och fler till antalet mot ett 
klimax, och sedan liggande stråk ensamt tillsammans 
med timpani. 

FIG. 31, ÖVERSIKT ÖVER INSTRUMENTATION OCH MELODISK FÖRDELNING I 8-BIT BOLERO 
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En viktig del av ett orkesterarrangemang är så kallade pedaltoner, långa toner som gör 
att musiken inte upplevs som tunn eller stötig om den har många rytmiska element. I 8-
Bit Bolero har melodierna i sig ofta långa toner eller förhållandevis lugna rörelser. Därför 
har de också en form av pedaltonsfunktion. 

På ett par ställen har jag dock lagt in pedaltoner på olika sätt, varav två är mer tydliga än 
de andra. Det tydligaste är i bokstav E och M där bastrombon och tuba spelar bastonerna 
omlott, vilket gör att de bildar en rytmisk motor i och med att de sätter om tonerna på 
olika taktslag men även både blir en pedalbaston eftersom bastonen aldrig tystnar och 
dessutom får bastonen en varierad klang eftersom mängden tuba respektive bastrombon 
som hörs varierar. 

 
FIG. 32, BASTONERNAS MÖNSTER I BOKSTAV E OCH M 

Det andra stället som jag tycker är särskilt nämnvärt är i bokstav H, där jag har byggt en 
slags instrumenterad pedaltonsväv som vandrar genom flera instrument. Den börjar i 
takt 79 med tonen F i valthornet, som tas över först utav viola och sedan även av 
engelskt horn. När engelskt horn och valthorn försvinner i takt 82 tar trombon 1 över 
deras funktion, bastrombon läggs till en oktav ner i takt 83 och valthorn kommer tillbaka. 

 
FIG. 33, PEDALTONSVÄVEN I TAKT 77-84 (BOKSTAV H) 
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Slagvärk 
I Ravels Bolero ligger det från första till och med näst sista takten en rytmisk figur i minst 
ett instrument. Som jag nämnt tidigare har jag lånat och anpassat den figuren till mitt 
stycke, men till skillnad från förlagan är den inte med konstant i 8-Bit Bolero. Likaväl 
förekommer den ofta och har en viktig roll som en musikalisk och rytmisk konstant som 
bär stycket framåt. Ytterligare en skillnad är, som jag beskrivit tidigare, att jag har lagt 
rytmen i två stämmor där de ligger förskjutna mot varandra genom nästan hela stycket. 

Hjortek föreslog under en av våra genomgångar att jag periodvis skulle byta ut slagverks-
instrumenten under stycket. Dels skulle det bidra till variation i orkesterklangen och 
dessutom kunde jag, menade Hjortek, genom att byta till successivt större och starkare 
instrument även låta rytmerna följa med resten av orkestern i styrka utöver att bara be 
musikerna att spela starkare och starkare. 

På inrådan av Hjortek letade jag upp boken Kroumata av Sture Olsson, ett uppslagsverk 
om slagverksinstrument och deras historia. Med hjälp av boken och vidare stöd och tips 
från Hjortek bestämde jag mig först och främst för att särskilja de båda stämmorna 
genom att bara en av dem skulle använda trummor med sejare. 

En sejare, eller sejarmatta när det är en hel uppsättning med hopsatta sejare, består av 
spiralfjädrar av metall som är fastspända mot trumskinnet och är det som åstadkommer 
till exempel virveltrummans karakteristiska, smattrande ljud.70 

Den typiska sejartrumman är i min erfarenhet en virveltrumma, ett begrepp som jag 
känner igen inte minst från pop- och rocktrumset som översättning för Snare Drum. Valet 
föll sig därför naturligt för mig i fråga om sejartrumma. 

Mina efterforskningar i Sture Olssons bok ledde mig först till välja en enkel ramtrumma 
som trumma utan sejare. Enligt boken är en ramtrumma ”i modern mening och i 
orkestersammanhang en trumma med låg resonanskropp, utan sejare, tamburin-brickor, 
bjällror, etcetera”.71 I samma avsnitt läste jag även om andra liknande trummor som 
också faller under paraplybegreppet ramtrummor. 

Olsson skriver även i ett annat avsnitt att ”namnet virveltrumma blivit en vulgär-
beteckning för olika typer av sejartrummor, inte minst liten trumma”72 vilket leder mig att 
dra slutsatsen att om jag ber slagverkaren att spela på en ramtrumma (Frame Drum 
eftersom jag skriver partituret på engelska) kan denne välja ett instrument som inte alls 
motsvarar det jag tänker mig. 

Ytterligare vägledning av Hjortek, tillsammans med efterforskningar i boken, leder mig till 
slut till tenortrumma (Tenor Drum) som sejarlös trumma. På Hjorteks förslag följer jag 
dessutom upp den med en liten tomtom (Small Tom) för att variera klangen tillsammans 
med musiken i övrigt. Till slut bestämde jag mig för att byta trumma tre gånger per 
stämma, alltså skall varje slagverkare spela på totalt tre olika instrument. 

 

                                                
70 Olsson, S. (1985) sid. 555-556. 
71 Olsson, S. (1985) sid. 514-515. 
72 Olsson, S. (1985) sid. 654-655. 
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Jag litade väldigt mycket på Hjortek, som gav mig idén att växla mellan olika trummor, vid 
det slutgiltiga valet av trummor. Jag blev förvirrad av instruktionerna och beskrivningarna 
i boken Kroumata och lyckades aldrig utröna av texten exakt vilka instruktioner jag skulle 
ge till slagverkarna om vilka instrument de skall använda. 

De instrument som jag till slut har angivit i partituret är, med sejare: Piccola Snare Drum, 
Snare Drum och Military Drum, samt utan sejare: Tenor Drum, Small Drum och Large 
Tambourine. Anledningen till att jag valt en tamburin, som ju har små cymbaler eller 
brickor vilket gör att den närmast passar in med sejartrummorna, är att den skall spelas 
under det starkaste partiet i stycket där jag tror att den kommer tränga igenom bättre i 
den stora orkesterklangen. Jag använder tamburinen en gång tidigare i stycket, då under 
ett kort, ljudsvagt parti, enbart för att få effekten av tamburinens speciella, klirrande ljud. 
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Diskussion 
När jag träffade min vetenskapliga handledare Lena och diskuterade uppsatsen för 
första gången med henne hade jag tänkt lägga upp arbetet med själva arrangemanget på 
ett annat sätt än jag till slut gjorde. Jag hade som en av mina ursprungliga målsättningar 
att arbeta på ett annat sätt än jag brukar för att utmana mig själv att tänka på nya sätt. 

Jag brukar alltid gå på känsla när jag skriver eller arrangerar musik istället för att läsa 
mig till tekniker och metoder i böcker eller studera redan skriven musik för att hämta 
idéer och inspiration. När jag skulle börja med arrangeringsarbetet lånade jag in-
spelningar och noter på musik som mina handledare tipsade mig om.73 

Fastän jag lyssnade igenom och studerade styckena noggrant hittade jag nästan 
ingenting användbart i något av verken jag lånat. Först blev jag modfälld och det kändes 
som en stor motgång redan efter första verket,74 men till slut insåg jag att jag sökte efter 
inspiration på fel ställen. Eftersom 8-Bit Bolero i grunden är ett simpelt uppbyggt stycke 
borde jag söka mig till musik som ligger närmare det – till exempel Ravels Bolero.75 

Till slut använde jag mig ändå inte av några uttryckliga förlagor i varken Bolero eller något 
annat stycke jag lyssnade på och visste först inte hur jag skulle förhålla mig till det – jag 
hade kommit en bra bit med arrangemanget och hade inte en enda musikalisk källa att 
hänvisa till.76 

Min oro stillades av Lena, som sade att det varken var bra eller dåligt utan bara en del av 
processen.77 Arrangeringsarbetet påverkades en hel del av min egen osäkerhet inför min 
förmåga att skriva musik för symfoniorkester. Osäkerheten kom utav att jag har skrivit 
väldigt lite för orkester och inte känner att jag behärskar den typen av ensemble.78 

Till slut blev i alla fall arrangemanget färdigt79 och även om jag började skriva på upp-
satsen redan innan arrangemanget blev klart tog inte uppsatsskrivandet fart förrän 
efteråt. Från början hade jag planerat att färdigställa både arrangemang och uppsats på 
höstterminen 2010, men insåg när julhelgen plötsligt stod för dörren att jag inte skulle 
hinna.80 

Vid det laget hade jag skrivit en hel del på de första avsnitten, men ändå knappt en 
tiondel av uppsatsens slutliga storlek. På vårterminen dröjde det in till slutet av mars 
innan jag återupptog arbetet med uppsatsen på grund av arbete och inblandning i andra 
projekt. Loggboksskrivandet tog jag aldrig upp igen. 

Överlag är jag nöjd med hur arbetet har gått – såväl med arrangemanget som med 
uppsatsen. Det har varit uppdelat i två ganska tydligt avdelade perioder – först det 

                                                
73 Loggbok sid. 7: 15 oktober 2010. 
74 Loggbok sid. 6: 26 oktober 2010. 
75 Loggbok sid. 5: 2 november 2010. 
76 Loggbok sid. 4-5: 5 november 2010. 
77 Loggbok sid. 4: 9 november 2010. 
78 Loggbok sid. 3: 22 november 2010. 
79 Loggbok sid. 1: 3 december 2010. 
80 Loggbok sid. 1: 23 december 2010. 
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musikaliska arbetet i höstas och nu uppsatsskrivandet på våren. Förutom de lärdomar 
som direkt kan kopplas till uppsatsen har jag lärt mig en hel del annat, allt ifrån att ha 
realistiska tidsplaner till att bättre handskas med mina datorprogram81. 

Metoddiskussion 
Jag anser att det finns olika sätt att förhålla sig till 1980- och 90-talets tv- och dator-
spelsmusik när en arrangör skall bearbeta den för en levande ensemble, till exempel en 
symfoniorkester, och följaktligen även olika metoder att applicera på det konstnärliga 
arbetet. Den metod jag valde för den här undersökningen var, som jag skrivit tidigare, att 
i största möjliga mån förhålla mig trogen till originalmusiken. 

Själva idén bakom metoden är föreställningen om att kompositören, när denne skrev 
musiken såsom den låter i den tidens spel, egentligen tänkte sig en annan typ av 
framförande och/eller instrumental besättning. De tekniska begränsningar som rådde 
vid den tiden gjorde att kompositören inte kunde skriva musiken som han eller hon ville 
utan behövde anpassa den till de medel som stod till förfogande. 

Säg till exempel att Koji Kondo som skrivit ledmotivet till Super Mario Bros.82 föreställde 
sig i sitt huvud hur en calypso-ensemble spelade musiken medan han skrev den. Längre 
fram, när musiken skulle läggas in i spelet, var han tvungen att anpassa den till de tre 
samtidiga toner och enkla rytmiska ljud han hade att jobba med. 

En arrangör som skall skriva om till exempel Super Mario Bros-musiken för att spelas in 
eller framföras på en konsert och vara trogen kompositörens ursprungliga intentioner 
behöver först hitta och förstå vilka dessa är. Nästa steg är att avgöra i vilken mån det är 
praktiskt möjligt att förverkliga kompositörens ambitioner; vilka musiker kan arrangören 
skriva för, hur pass tekniskt kompetenta är de, passar stilen och sättningen in i det övriga 
konsert- eller skivprogrammet? 

Beroende på hur detaljerat skriven originalmusiken är räcker det olika långt att bara lyfta 
den in i den nya ensemblen. Typisk spelmusik från slutet av 1980-talet, även om den 
skrevs med en symfoniorkester i åtanke, kan inte bara sättas in i ett symfoniskt arrange-
mang. Det musikaliska materialet är för hårt begränsat och har som regel stora luckor 
som arrangören måste fylla i. 

Här kommer varje arrangörs individuella stil oundvikligen att lysa igenom mer eller 
mindre och därmed också färga musiken så att den kanske inte låter helt och hållet som 
kompositören tänkt sig. Det är enligt mig varken positivt eller negativt utan en naturlig del 
av arbetet – att man lägger ner en del av sig själv även i någon annans musik. 

Det arrangören ändå i mitt tycke bör tänka på är, fastän denne lägger till och utvecklar 
musiken under arrangeringsarbetet, att syftet alltid skall vara att framhäva känslan och 
det typiska hos originalmusiken. Sådana typiska saker kan vara allt ifrån detaljer i 
melodin till udda kompfigurer. Även om de inte alltid kan återges exakt som i originalet 
bör arrangören sträva efter att komma så nära som möjligt om denne har valt att 
använda den här metoden. 

                                                
81 Loggbok sid. 8: 13 oktober 2010. 
82 http://en.wikipedia.org/wiki/Super_Mario_Bros._theme 
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Motsatsen till föreställningen om kompositörens oförlösta ambitioner är att musiken är 
skriven med den tillgängliga tekniken i åtanke. Alltså, kompositören såg inte tekniken 
som en begränsning utan skrev musiken efter vad som gick och inte gick att göra med 
den maskin som spelet ifråga skulle spelas på. Om detta är fallet finns det ingen mening 
med att försöka spåra en strävan efter någonting annat. Då är musiken redan fulländad 
– den har inte behövt skalas av eller tyglas, utan är tänkt att vara precis så som den är. 

När sådan musik skall arrangeras för en levande ensemble – oavsett ensemblens form 
(om inte originalmusiken är skriven med särskilda instrument i åtanke behöver man ju 
som arrangör inte ta det i beaktande) – finns det både större utrymme och, åtminstone i 
min mening, även behov av att omarbeta musiken betydligt friare. 

Om inte arrangören har eller kan hitta ett mål att sträva efter, vilket det ju blir om denne i 
någon mån skall ”förverkliga” musiken enligt kompositörens tankar, får arrangören sätta 
sitt eget mål och metoden blir i så fall snarare att tolka musiken på ett nytt sätt men utan 
att den tappar sin identitet. Spelmusik-remixer, som jag nämnde tidigare, är ofta bra 
exempel på arrangemang där den metoden har använts. 

Bara som ett exempel finns Super Mario Bros.-temat i inte mindre än tolv olika versioner 
på webbsidan OverClocked ReMix, den äldsta från år 2000 och den nyaste knappt ett år 
gammal83. Alla tolkar originalmusiken olika, några mer radikalt än andra, men den finns 
ändå alltid att hitta där i alla tolv arrangemang. 

Jonne Valtonen sade när jag intervjuade honom att han oftast strävar efter att väva in 
känslan i originalmusiken när han skriver orkesterarrangemang. Snarare än att härma 
ljuden eller klangerna i originalet försöker han överföra strukturen och dramaturgin i 
musiken till den jämförelsevis mycket större och omfångsrikare palett som orkestern 
erbjuder84. 

Han sade också att han tycker att det kan vara svårt att bearbeta tidig spelmusik för 
orkester eftersom varje stycke oftast inte är längre än 30 sekunder. Svårigheten, tycker 
han, är att ju längre arrangemang han måste skriva och ju kortare originalstycket är, 
desto mer måste han själv komponera. Ju mer han själv lägger till, desto större är risken 
att tappa känslan i originalet85. 

En annan sak som Valtonen nämner i intervjun är att han försöker bibehålla melodierna 
så oförändrade som möjligt86. Jag tycker själv att det är en väldigt viktig sak att tänka på, 
då det typiska för spelmusiken från 1980- och 90-talet är just starka melodier och 
gemensamt för de stycken från den tiden som fortfarande spelas är att de har välskrivna 
och minnesvärda melodier. Eftersom tekniken inte tillät kompositörerna att skriva 
bombastiska arrangemang eller skapa verklighetstrogna ljudlandskap var det genom 
melodier som de kunde beröra spelaren/lyssnaren och förstärka upplevelsen av spelet. 

                                                
83 http://ocremix.org/game/56/super-mario-bros-nes/remixes 
84 Intervju med Jonne Valtonen (25 oktober 2010). ”…most of the time I’m trying to incorporate the feel and the illusion 
of the original, so that it would be playable with an orchestra. I’m thinking about the whole piece (structure, drama)…” 
85 Intervju med Jonne Valtonen (25 oktober 2010). ”…the more longer (sic) you have to stretch the original melody, the 
more you have to do something for it by yourself. And this means composing. Composing is always a very personal thing 
to do, so the more you add yourself to the arrangement, the more you lose the original…” 
86 Interjvu med Jonne Valtonen (25 oktober 2010). ”…I just try to elevate the music and the original ideas as much as I 
can. And trying (sic) to keep the melodies like on the originals…” 
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Vilken av de två ovan nämnda metoderna som är bäst beror på hur musiken som skall 
arrangeras är uppbyggd och till vad arrangemanget skrivs. Om ett modernt spelmusik-
stycke skall arrangeras för orkester kanske det redan låter som orkestermusik i spelet, 
fast det är inspelat med syntetiska orkesterljud. Då skulle det kunna räcka att bara 
instrumentera om musiken (förflytta stämmorna i originalmusiken till ett orkester-
arrangemang) utan att behöva skriva om eller lägga till särskilt mycket. 

Om ett gammalt spelmusikstycke skall spelas av en liten ensemble bestående av till 
exempel tre eller fyra musiker skulle det även då kunna räcka att instrumentera om 
musiken eftersom det typiskt bara var ungefär så många stämmor även i originalet. 
Eventuellt kan stämmorna behöva redigeras för att bli spelbara på ett fysiskt instrument, 
ifall de är skrivna så att de bara går att spelas av en dator (jämför med diskussionen 
tidigare i uppsatsen om val av taktart och tonart). 

Ju större skillnad det är mellan det musikaliska grundmaterialet och den slutliga skepnad 
det skall ha i arrangemanget utav det, desto mer behöver arrangören själv tolka och 
förändra musiken. Det finns fler metoder för att arrangera spelmusik än de två jag 
diskuterat och dessutom olika sätt att kombinera dem. 

Valtonen själv har i sitt arrangemang av temat från datorspelet Gem’X från 1991 blandat 
att imitera originalmusiken (med andra ord förhålla sig troget originalet) och att omtolka 
den så att hela orkestern utnyttjas. Dessutom behöver musiken anpassas till ensemblen 
eftersom den i originalet har en rytmstämma skriven för trummaskin/trumset vilket oftast 
inte förekommer i orkestermusik. 

Oavsett vilken metod man väljer för att tolka spelmusiken i ett arrangemang måste valet 
göras utifrån originalmusikens form, den mottagande ensemblens förutsättningar och till 
vilket sammanhang arrangemanget kommer att höra. 

Resultatdiskussion 
Eftersom arrangemanget är skrivet för att spelas av en symfoniorkester är det viktigaste 
och mest värdefulla resultatet av undersökningen att höra hur arrangemanget faktiskt 
låter. I slutet av maj kommer det att repeteras och spelas in med NorrlandsOperans 
symfoniorkester i Umeå, men när uppsatsen skrivs går det bara att jämföra original-
versionen av 8-Bit Bolero med syntversionen av arrangemanget, som det låter i not-
skrivningsprogrammet Sibelius 6. 

När jag lyssnar på och jämför originalversionen och syntversionen känner jag mig väldigt 
nöjd med tolkningen. Metoden jag valde fungerade alldeles utmärkt. Den passade, som 
jag trodde, bra att applicera på det här stycket eftersom det redan från början var tänkt 
som ett orkesterstycke. Dessutom fanns redan mycket av det musikaliska materialet 
redan i originalstycket, så de tillägg och förändringar jag ändå lagt in i arrangemanget var 
små och förstärker bara det som redan finns – vilket stämmer överens med min metod. 

En annan sak som jag är mycket nöjd med är variationen mellan olika orkesterklanger. 
Eftersom en symfoniorkester består av så många olika instrument kan de kombineras på 
väldigt skilda sätt och en orkester kan därför låta på många olika sätt. Jag tycker att jag 
har lyckats variera arrangemanget mellan olika sätt att kombinera instrument i de olika 
skikten av arrangemanget; melodi, andrastämma, komp, och så vidare. 
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Även om arrangemanget låter bra och lovar ett gott slutresultat när det skall framföras av 
orkestern är det långt ifrån säkert. Jag känner mig inte missnöjd med resultatet så här 
långt, men samtidigt känner jag inte att arbetet är färdigt förrän det har prövats mot en 
orkester. Därför kan jag inte heller bedöma resultatet ordentligt innan dess. 

Jag kommer att författa ett tillägg till uppsatsen när arrangemanget spelats in. Där 
kommer jag diskutera delar av arrangemanget som fungerade som förväntat eller bättre, 
eller som inte fungerade som jag hade tänkt mig. Dessutom kommer jag ytterligare 
utveckla jämförelsen mellan arrangemanget och originalstycket, vilket jag kommer att 
kunna göra först när jag har det färdiga resultatet. 
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Bilagor 
1. Loggbok 
En tio sidor lång loggbok som sträcker sig mellan den 4 oktober och 23 december 2010 
där jag skriver om arbetet med uppsatsen och orkesterarrangemanget. 

2. Intervju med Jonne Valtonen 
Faksimil av ett e-postmeddelande från den 25 oktober 2010 där Jonne Valtonen svarar 
på sex frågor om hur han arbetar med att arrangera tv- och datorspelsmusik. 

3. 8-Bit Bolero for Symphony Orchestra partitur 
Orkesterpartitur på det färdigskrivna arrangemanget. 

4. Cd-skiva med olika versioner av 8-Bit Bolero 
En skiva som kan avlyssnas i en vanlig stereoanläggning, dator eller motsvarande. På 
skivan finns de olika versionerna av 8-Bit Bolero; originalversionen från 2010, arrange-
manget såsom det låter med syntinstrumenten Sibelius Essentials som är inbyggda i 
Sibelius 6, samt inspelningen med NorrlandsOperans symfoniorkester.  

1. 8-Bit Bolero 
2. 8-Bit Bolero for Symphony Orchestra (med NorrlandsOperans symfoniorkester) 
3. 8-Bit Bolero for Symphony Orchestra (Sibelius Essentials-version) 

 


